Olomoucký krajský fotbalový svaz, Na Střelnici 39,779 00 Olomouc
Zápis č. 12
z jednání VV O KFS a Nadačního fondu, konaného v Olomouci dne 6. 11. 2017
Přítomni :
Sekretariát :
Hosté :
Omluven:

Mgr. Kaláb, Mgr. Ondroušek, RNDr. Elfmark, Bc. Kubíček, Charvát, Mrnka
Peřina
Ing.Pavel Nezval, člen ŘKM
Ing. Rác, Mgr. Páral

Místo :sekretariát OKFS
Jednání zahájil a řídil předseda VV Mgr. Stanislav Kaláb
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola plnění úkolů posledního zasedání VV.
Došlá pošta
Hospodaření OKFS za říjen - 2017
Nominace OKFS na volební valnou hromadu FAČR
Organizační a různé
Jednání Správní rady Nadačního fondu

K bodu 1:
- jak vyplynulo z provedené kontroly zápisu č. 10, úkoly z minulého zasedání byly splněny
K bodu 2:
VV vzal na vědomí:
- informaci o vydaném komuniké ORK FAČR týkající se připomínky k Rozpisu soutěží OKFS.
Sekretariát OKFS vyčká do vydání oficiálního rozhodnutí v této věci. Informace o konečném
řešení bude projednána na příštím VV.
- Informaci odeslanou exekutorskému úřadu na vyžádání (rozhodčí Opravil)
- Bc. Radek Kubíček vznesl dotaz k LPO FAČR ohledně možného střetu zájmu výkonu funkce
rozhodčích, delegáta a člena VV KFS Olomouc.
LPO FAČR konstatovalo, že souběh uvedených funkcí je v pořádku. Celé znění vyjádření viz
příloha zápisu č.1
K bodu 3:
místopředseda VV a předseda hospodářské komise Mgr. Ondroušek informoval VV:
- VV vzal na vědomí na základě předložených podkladů výsledky hospodaření za měsíc říjen
- VV po diskusi schválil rozdělení příspěvku od FAČR (1,2 mil Kč) na činnost klubům MSFL po
100 tis., divizí po 50 tis. Kč. Za zbývající prostředky v kombinaci s krajskými penězi budou
nakoupena zdravotní lehátka a lékárničky pro všechny kluby hrající okresní soutěže
v Olomouckém kraji. Podle hlášení sekretářů okresů se jedná o celkem 123 setů (Ol – 44,
Přerov – 25, SU – 24, PV – 18, JE – 12 ks)
- byla účetně uzavřena kapitola REGIONS CUPU 2017, která díky podpoře Olomouckého kraje,
statutárního města Olomouc, FAČR a sponzorů byla po hospodářské ale i společenské
stránce pro krajský fotbal úspěšná. Řádně v termínu bylo zasláno vyúčtování příspěvku od
Olomouckého kraje.

-

Příspěvky OKFS na podporu činnosti mládeže v jednotlivých OFS – SU (55 tis.), OFS JE (60 tis)
v roce 2017, ostatní, PR (55 tis) PV (50 tis.) a OL (50 tis.) budou čerpat tyto prostředky v roce
2018

K bodu 4:
- VV OKFS schválil kandidaturu Mgr. Františka Juru na funkci 1. místopředsedy FAČR za
Moravu na Volební VH FAČR konanou 12. 12. 2017
K bodu 5:
- VV schválil pro zajištění účasti v soutěži REGION Cup 2018/19 jako hlavního trenéra Petra
Strnada, asistenta Petara Alexijeviče a pana Hecla, maséra (kustoda) pana Jiřího Víta
- Mgr. Ondroušek informoval o přípravě na výrobu fotbalových kalendářů OKFS pro rok 2018.
Konstatoval, že bylo zasláno v tomto roce dostatek podkladů ale pokud budou další, je
možné průběžně zasílat na sekretariát, nebo Mgr. Ondrouškovi. Snaha bude tyto kalendáře
rozdělit do kraje a okresům do poloviny prosince. Výrobu zajišťuje standardně firma FGP
studio
- VV schválil požadavek na úhradu cestovného pro schválené Instruktory rozhodčích FAČR
a Fitness instruktora rozhodčích FAČR z našeho kraje, které FAČR pořádá v Benešově
- RNDr. Milan Elfmark spolu se sekretářem zajistí technické řešení (případně doplnění
technického vybavení) přehrávání videozáznamů v zasedací místnosti OKFS pro potřeby
komisí
- Bc. Kubíček navrhl pořádání seminářů pro různé typy funkcionáře klubů (vedoucí, kapitány,
pořadatele atd.) a současně dle zájmu klubů i možnost odborných seminářů věnovaných
možnostem přihlášek k dotačním titulům. VV rozhodl, že tato problematika může být řešena
s využitím valných hromad a shromáždění klubů
- VV schválil příspěvek ve výši 5 tis. Kč na úhradu pronájmu sportovní haly v souvislosti
s organizací tradičního turnaje rozhodčích pořádaný komisí rozhodčích OFS PV pod patronací
OFS Prostějov (Memoriál M. Bartoška) konaný v Kostelci na Hané dne 27. 12. 2017
- VV rozhodl o konání tradičního společného zasedání VV, odborných komisí, předsedů a
sekretářů OFS a to ve čtvrtek 14. 12. 2017 od 15 hodin ve velké zasedací místnosti OKFS.
Současně VV rozhodl o výši odměn za zajištění soutěží v r.2017, které v hotovosti obdrží
proti podpisu všichni pozvaní členové odborných komisí a VV . Rovněž tak bylo schváleno na
tuto akci občerstvení v rozsahu loňského zasedání
K bodu 6:

Správní rada Nadačního fondu projednala a schválila:

-

zařazení FK Němčice nad Hanou do sportovního střediska mládeže s příspěvkem 40 tis.Kč

-

žádost FK Němčice nad Hanou na příspěvek ve výši 10 tis. Kč na pořádání Vánočního turnaje
starších a mladších žáků v hale Suprovka v Němčicích dne 9. 12. 2017

-

žádost FK Hlubočky o příspěvek ve výši 7 tis. Kč na turnaje přípravek dne 16. 12. 2017 ve
sportovní hale v Hlubočkách
Příští jednání VV OKFS a Nadačního fondu se uskuteční v čtvrtek14. 12. 2017 od 14.00 před
společným zasedáním s komisemi v prostorách sekretariátu KFS

Zapsal: Pavel Peřina, sekretář OKFS

Kontrola: Mgr. Stanislav Kaláb, předseda VV a SR NF

