Olomoucký krajský fotbalový svaz, Na Střelnici 39,779 00 Olomouc
Zápis č. 13
z jednání rozšířeného VV O KFS, konaného v Olomouci dne 14. 12. 2017
Přítomni : Mgr. Kaláb, Mgr. Ondroušek, Charvát,RNDr. Elfmark,Mrnka
Omluveni : Mgr. Kubíček, Mgr. Páral, Ing. Rác
Sekretariát : Peřina
Hosté : předsedové a členové odborných komisí O KFS, sekretáři OFS
Místo : velká zasedací místnost sekretariátu fotbalových svazů v Olomouci
Jednání zahájil a řídil předseda VV Mgr. Stanislav Kaláb
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola plnění úkolů ze zápisu č. 12
Hospodaření OKFS za 11 měsíc a od počátku roku
Zhodnocení výsledků práce VV v r.2017
Organizační a různé
Jednání Nadačního fondu

K bodu 1:
- jak vyplynulo z provedené kontroly zápisu č. 12, úkoly z minulého zasedání byly splněny
K bodu 2:
- Mgr. Ondroušek seznámil VV se stavem hospodaření OKFS za měsíc listopad 2017 a
výhled do konce roku.
K bodu 3:
-

-

předseda VV OKFS Mgr. Kaláb přivítal přítomné, vysvětlil účel setkání a následně
seznámil s hodnocením výsledků práce OKFS v r.2017. V hodnocení byly zmíněny
zejména tyto hlavní úkoly:
činnost hospodářské komise OKFS jako významného prostředku kontroly hospodaření
zastoupení v odborných komisích Moravy
činnost Nadačního fondu na podporu fotbalové mládeže v Olomouckém kraji

Předseda VV poděkoval všem účastníkům rozšířeného zasedání VV za odvedenou práci v roce
2017 a všem popřál do roku 2018 zdraví a štěstí.
- následně vystoupili předsedové odborných komisí se stručným hodnocením své práce,
z vystoupení nevyplynuly žádné zásadní negativní připomínky, které by bylo nutné
bezprostředně řešit.
- při hodnocení práce Hospodářské komise konstatoval místopředsedy VV OKFS Mgr.
Ondroušek, že hospodaření OKFS probíhá ve schváleném režimu.
K bodu 4:
- následovala neformální diskuse v rámci občerstvení (společenský raut) kde byly
účastníky projednávány běžné úkoly a události ve fotbalovém hnutí na všech úrovních

K bodu 5: jednání správní rady Nadačního fondu (dále jen SR NF).
-

SR NF se zabývala diskusí o dalším čerpání prostředků z NF v roce 2018

Příští jednání VV OKFS a Nadačního fondu je dohodnuto na úterý dne 9. 1. 2018 od 15.30 na
OKFS

Zapsal: Pavel Peřina
sekretář OKFS

Kontrola: Mgr. Stanislav Kaláb
předseda VV a SR NF

