Olomoucký krajský fotbalový svaz, Na Střelnici 39,779 00 Olomouc
Zápis č. 1/2018
z jednání VVO KFS, konaného v Olomouci dne 9. 1. 2018
Přítomni : Mgr.Kaláb, Mgr. Ondroušek, Charvát,RNDr. Elfmark, Mgr. Páral, Ing. Rác ,Mrnka
Omluveni : Bc. Kubíček
Sekretariát : Peřina
Místo : sekretariát OKFS v Olomouci
Jednání zahájil a řídil předseda VV Mgr. Stanislav Kaláb
Program:
1.
2.
3.
4.

Kontrola plnění úkolů ze zápisu č. 13/2017
Hospodaření OKFS za 12 měsíc a od počátku roku 2017
Organizační a různé
Jednání Nadačního fondu

K bodu 1:
- jak vyplynulo z provedené kontroly zápisu minulého zasedání č. 13/2017, úkoly byly
splněny
K bodu 2:
- Mgr. Ondroušek seznámil VV se stavem hospodaření OKFS za měsíc prosinec 2017 a rok
2017. Výsledky byly současně zaslány všem členům VV v elektronické podobě
k prostudování. Po diskuzi bylo členy VV konstatováno, že rok 2017 by z pohledu
hospodářských výsledků úspěšný. VV rozhodl, že v roce 2018 budou dle vývoje
hospodaření podporovány krajské SpSM a příspěvky OFS na činnost mládeže
z prostředků KFS.
- VV vzal na vědomí informace sekretáře o zaslání vyúčtování dotací za rok 2017 na FAČR
- VV v závěru hodnocení hospodářských výsledků poděkoval za dobrou práci v roce 2017
Mgr. Ondrouškovi, hospodářské komisi, účetnímu p. Richterovi a sekretáři KFS. I v roce
2018 doporučuje VV pracovat ve stejném režimu.
K bodu 3:
- VV OKFS na základě rozhodnutí Odvolací komise FAČR zrušil s účinností od 30.10.2017
článek 36. Rozpisu soutěží Olomouckého KFS a s platností od 1. 11. 2017 schválil nové
znění tohoto článku. Sekretář KFS provede tuto změnu textu v elektronické verzi na
webu a současně bude do konce měsíce ledna dána v tomto smyslu informace všem
klubům hrajícím krajské soutěže a členům DK , kteří ve spolupráci se sekretářem KFS
vloží případná rozhodnutí do IS FAČR.
- VV schválil příspěvek ve výši 10 tis. Kč na úhradu části nákladů spojených se seminářem
pravidlové komise FAČR, která se uskuteční 12. 1. 2018 v Medlově- Současně VV schválil
úhradu cestovného pro sekretáře Peřinu při zajišťování tohoto semináře. VV deleguje
na tento seminář p. Charváta.

-

-

VV schválil příspěvek ve výši 5 tis. Kč na úhradu pronájmu sportovní haly při halovém
krajském turnaji rozhodčích konaný v Postřelmově dne 17. 2. 2018. Požadavek přednesl
p. Charvát, který současně pozval členy VV na tuto akci. Pořadatelem turnaje je okresní
komise rozhodčích a OFS Šumperk.
Mgr. Ondroušek informoval VV o pořádání plesu FK Nové Sady (pozvánky rozešle),
podpoře FK Nové Sady pro kandidaturu Mgr. Jury do Řídící komise pro Moravu za
Olomoucký kraj a přípravu výběru hráčů OKFS v novém ročníku Regions Cupu

K bodu 4: jednání správní rady Nadačního fondu (dále jen SR NF).
- Sekretář Peřina informoval SR NF o zaslání vyúčtování dotace poskytnuté Olomouckým
krajem na turnaj 3 krajů. NF ve spolupráci z Olomouckým krajem uzavřel příkazní
smlouvu se společností RPSC ideas s.r.o.,která celou akci organizačně zajišťovala,dle
přílohy č.1
- SR NF rozhodla, že z prostředků NF budou i v roce 2018 hrazeny po předchozím
projednání ve SR NF příspěvky do výše 10 tis. Kč na pořádání fotbalových mládežnických
turnajů v Ol.kraji a částečné pokrytí nákladů spojených s reprezentací Krajského
fotbalového svazu na mezinárodních turnajích mládeže v zahraničí.
- SR NF schválila příspěvek ve výši 10 tis. Kč pro OFS Jeseník na pořádání mezinárodního
turnaje přípravek (10 družstev) pořádaný v Mikulovicích 24. 2. 2018
- SR NF rozhodla vrácení finančního příspěvku poskytnutého FK Jeseník ve výši 10 tis. Kč
do 15.1.2018 z důvodů nepředložení vyúčtování akce do konce roku 2017.
- SR NF rozhodla aktualizovat sídlo Nadačního fondu a současně provést změny ve složení
dozorčí rady NF (Konupčík – Bardoň). Sekretář projedná tuto změnu. Současně
předseda SR NF zadá tuto aktualizaci notářské kanceláři Pavel Huták která zpracovávala
ustavení NF.
- SR NF se zabývala v diskusi formami dalšího čerpání prostředků z NF v roce 2018

Příští jednání VV OKFS a Nadačního fondu je navrženo jako výjezdní ve Velkých Losinách
v pátek dne 16. 2. 2018 od 16.00 a následně účast na turnaji rozhodčích v sobotu 17. 2. 2018
dopoledne v Postřelmově
Termín pro potvrzení účasti na výjezdním zasedání je 31. 1. 2018

Zapsal: Pavel Peřina
sekretář OKFS

Kontrola: Mgr. Stanislav Kaláb
předseda VV a SR NF

