Olomoucký krajský fotbalový svaz, Na Střelnici 39,779 00 Olomouc
Zápis č. 5
z jednání VV O KFS, konaného v Olomouci dne 14.6. 2021
Přítomni: Vitonský, Mgr. Hanzl, Mgr. Páral, Ing. Svozil ,Baláš, Zelinka, Svedek
Omluvení:
Sekretariát: Peřina
Hosté:
Místo: zasedací místnost sekretariátu OKFS v Olomouci
Jednání zahájil a řídil předseda VV Daniel Vitonský
Program:
1. Zprávy z VV FAČR ,ŘKM
2. Hospodaření a další ekonomické informace
3. Informace z komisí KFS (STK,DK,KR,KM,TMK)
4. Nadační fond KFS – schéma, statut, legislativa
5. Různé
K bodu 1:
- Předseda VV OKFS podal stručně informaci o převodu práv a povinností dle čl. 14/2b)
Stanov FAČR: TJ Spartak Loučná nad Desnou (7150261) na: TJ Sokol Velké Losiny z. s.
(7150521) – I.B třída Olomouckého KFS, OP starších žáků OFS Šumperk
- Informoval členy VV o průběhu VH FAČR, která byla organizačně nezvládnutá. Vlivem
špatné organizace VH FAČR končila až v brzkých ranních hodinách. Konstatoval, že
Moravská komora byla ve většině jednotná .Nově zvolený VV FAČR má z jeho pohledu
silný mandát celé fotbalové veřejnosti .
- Informoval členy VV o žádosti FAČR k zaslání návrhů do odborných komisí FAČR do
18.6.2021
- Informoval členy VV o shromáždění klubů MSFL,DIVIZÍ a LA ŘKM dne 24.6.2021
- Podal návrh na zatraktivnění krajských soutěží formou anket. Konečnou podobou a
systémem vyhlášených anket se bude zabývat VV na příštím zasedání .
K bodu 2:
- Předseda HK informoval ústně o stavu hospodaření za 4- 5/2021. Hospodaření bylo zasláno
elektronicky všem členům VV .
- Předseda HK informoval , že ještě nebyla ze strany FAČR zaslaná na účet KFS dotace FAČR
na činnost Ol-KFS v r. 2021 v celkové výši 927.784,- Kč.
- Seznámil členy VV o předpokládané úpravě schváleného rozpočtu KFS na VH ,aby odpovídal
reálným příjmům a výdajům poskytnutých prostřednictvím garantů odborných komisí.
Konečnou podobu rozpočtu předloží na nejbližším zasedání VV v měsíci červenci.
K bodu 3:
Informace z komisí KFS
KM – Garant KM p. Svedek předložil návrh projektu meziokresní soutěže mladšího dorostu . Budou
oslovení GTM kraje a okresů o realizaci tohoto projektu.
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TMK - Garant TMK p. Svozil představil nový systém vzdělávání trenérů, který obsahuje standardy
konvence UEFA. Změny se hlavně týkají obsahu UEFA „B“ licence a návaznosti na UEFA „A“ licenci.
Seznámil VV s návrhem rozpočtu na nadcházející období , zejména s vlivem na potřebu dodělat
doškolení trenérů, kterým končila licence v roce 2020, školení UEFA „ C a B“ licence . Dále TMK
plánuje akce pro II. pololetí 2021 spojené ze školením FAČR C licence v okresech, UEFA C licence,
UEFA B“ licence a doškolení trenérů, kterým končí licence k 31. 12.2021.
Je potřeba při nejbližším zasedání VV schválit smlouvy na pronájmy sportovišť spojené
s uspořádáním předpokládaných školení trenérských licencí.
STK – Garant komise p. Zelinka seznámil VV o struktuře soutěží KFS pro SR 2021-2022 na základě
podaných přihlášek do soutěží. V letošním roce se opětovně nerozjede soutěž ml. dorostu, kde
nebyl přihlášen dostatečný počet družstev .To samé postihlo KS st. žáků .Ostatní soutěže dospělých
a mládeže budou pokračovat s minimálními rozdíly ve stejném počtu družstev jako v SR 2020-2021.
Dojde jenom k přesunům z důvodu doplnění soutěží.
DK- Garant komise p. Baláš předložil VV návrh na změnu složení DK z důvodu další koncepční
práce v komisi pro nastávající soutěžní ročníky .
KR - Garant komise p. Páral informoval VV o průběhu uskutečněného předsezónního semináře R
a DFA ,který se uskutečnil 12.6.2021 ve Vésce . Celkem se zúčastnilo semináře 75% rozhodčích ,
bylo 13 omluveno, neomluveno 5 .DFA – 69% omluveni 4, neomluven 1.Termín náhradního
semináře byla vybrána neděle 27.6.2021 v zasedací místnosti OFS Přerov. Po semináři proběhla
pravidelná schůze KR a DFA ,kde se komise zabývala prioritami své činnosti pro nejbližší období,
do zahájení soutěžního ročníku 2021/2022. Patří mezi ně:
- aktivace náboru v rámci působení na OFS pro získání nových rozhodčích
- obnovení systému práce se současnými rozhodčími
- práce s talenty, vyhledávání a práce s novými rozhodčími.
- Prověření možnosti nákupu triček pro R, k rozcvičení před utkáním a sportovní vybavení
členů KR
K bodu 4:
VV rozhodl:
- Jmenovat nového člena dozorčí rady p. Svozila
K bodu 5:
VV rozhodl:
- Dovybavit nové R, kteří ještě nepůsobili v krajských soutěžích tričky ,ať jsou všichni
rozhodčí jednotně ustrojeni při rozcvičování na utkání. Počty ,barvu a velikosti triček
předloží na příští zasedání VV garant komise .
- Ponechání kopu z pokutové značky při nerozhodném výsledku utkání až do kategorie
přípravek i pro SR 2021-2022.
VV schválil:
- Místo losovacího aktivu , který se uskuteční 25.6.2021 od 17:00 hod . v hotelu CENTRAL
PARK FLORA ,Krapkova 439/34, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
- Návrh na člena do komise mládeže FAČR p. Lubomíra Baláše
VV vzal na vědomí:
- Zřízení datové schránky KFS
Příští jednání VV Ol-KFS bude výjezdní. Termín a místo bude upřesněno
Zapsal: Pavel Peřina,
sekretář OKFS

Kontrola: Daniel Vitonský,
předseda VV KFS
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