Olomoucký krajský fotbalový svaz
ZÁPIS č. 1
Z jednání Hospodářské a marketingové komise O KFS dne 12. 2. 2018

Přítomni: Josef Ondroušek ( OL), Josef Mrnka (SU),
Ivan Bardoň (PR)
Pozváni: Stanislav Kaláb ( OL) Pavel Peřina ( sekret. KFS), Karel Richter
Omluven: p. Miloslav Kyjevský ( OL),

Program:
1. Výsledek hospodaření KFS- O 2017
2. Rozpočty komisí KFS Ol. na rok 2018
3. Plánované akce v r. 2018
4. Kontrola hospodaření KFSO
5. Různé

Zápis :

Ad 1)
Mgr. J. Ondroušek zahájil první schůzi HK v novém roce 2018 a seznámil členy s programem
dnešního setkání. Zde p. Ondroušek okomentoval výsledky hospodaření KFS O za rok 2017.
Konstatoval, že průběžně celý rok hospodařil KFS ve vyrovnaném režimu i s ohledem na
komplikovanou finanční situaci ve FAČRu. V závěru roku uvolnila FAČR finanční
prostředky a tyto zaslala na KFS. Také z tohoto důvodu je hospodářský výsledek za rok 2017
kladný a KFS Olomouc vytvořil zisk ve výši 442 906,- Kč. Za výsledky hospodaření je zde
nutné poděkovat celému VV, komisím a sekretáři KFS Olomouc.

Ad 2)
Dalším bodem bylo stanovení rozpočtu jednotlivých komisí a sekretariátu KFS Olomouc.
Tyto rozpočty se stanovovaly na základě návrhů garantů popřípadě předsedů komisí. A dále
se bral v ohled na výsledky v roce 2017. Po vzájemné dohodě a připomínkách byl vytvořen
návrh rozpočtu na rok 2018, který bude předložen VV na následující schůzi dne 16.2.2018 ke
schválení. Tento návrh rozpočtu je stanoven jako lehce minusový a to i s ohledem na počet
plánovaných akcí v r. 2018. Rovněž také na základě doporučení ORK z minulého roku, kdy
bylo konstatováno, že KFS disponuje velkou finanční rezervou přes 3 000 000,- Kč, která
byla doporučena postupně rozpouštěna do akcí KFS Olomouc.

Ad 3)
Hospodářská komise spolu se předsedou VV KFSO a sekretářem KFSO zmapovala
významnější akce v roce 2018 a tato akce předběžně finančně vyčíslila. Jedná se o celkem 9
akcí, které vyčíslila na necelé 2 000 000,- Kč Návrh akcí předloží HK na následujícím
zasedání VV dne 16.2.2018 ke schválení.

Ad 4)
Sekretář KFSO předložil 2 šanony účetních dokladů, výpisů z účtů a smluv za rok 2017 ke
kontrole. Namátkovou kontrolu dokladů provedl pan Mrnka a p. Bardoň. Nebylo shledáno
žádné pochybení a oba členové HK konstatovali, že doklady jsou v pořádku.
Byla provedena inventarizace drobného majetku KFS a sportovního vybavení podle účetního
přehledu drobného majetku příloha (č.1,č.2,č.3,) a seznamu sportovního vybavení KFSO
příloha (č.1,č.2,č.3,) ze dne 12.2.2018,který je nedílnou součásti tohoto zápisu .

AD 5)
Byly konzultovány provozní záležitosti klubů a dění v FAČR a KFS Olomouc.
Schůze byla ukončena v 17 40 hod.

V Olomouci 12. 2. 2018
Mgr. Josef Ondroušek
místopředseda O KFS a předseda HK

