Olomoucký krajský fotbalový svaz, Na Střelnici 39,779 00 Olomouc
Zápis č. 2/2018
z jednání VVO KFS, konaného ve Velkých Losinách dne 16. 2. 2018
Přítomni :Mgr.Kaláb, Mgr. Ondroušek, Charvát,RNDr. Elfmark ,Bc. Kubíček , Ing. Rác, Mrnka
Omluveni :Mgr.Páral
Sekretariát : Peřina
Hosté:Ing. Nezval
Jednání zahájil a řídil předseda VV Mgr. Stanislav Kaláb
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola plnění úkolů ze zápisu č. 13/2017
Informace z jednání orgánů ŘKM, FAČR
Výsledky hospodaření OKFS za rok 2017, návrh rozpočtu nárok 2018
Organizační a různé
Jednání Nadačního fondu

K bodu 1:
- jak vyplynulo z provedené kontroly zápisu minulého zasedání č. 1/2018, úkoly byly
splněny
K bodu 2:
- Ing. Nezval informoval členy VV o dosavadním průběhu jednání ve věci úprav Stanov
FAČR (volby předsedy FAČR, komorový systém). Současně informoval o uskutečněných
změnách ve složení odborných komisí Moravy
K bodu 3:
- Mgr. Ondroušek seznámil VV s výsledky hospodaření OKFS za rok 2017 a měsíc leden
2018. Výsledky byly současně zaslány všem členům VV v elektronické podobě
k prostudování. Po diskuzi vzal VV informaci na vědomí.
- VV schválil návrh rozpočtu OKFS včetně plánu hlavních akcí pro rok 2018 předložené
hospodářskou komisí OKFS.
K bodu 4
- podání žaloby p. Baďurou na Ol KFS Městskému soudu v Praze na neplatnost usnesení
VH ze dne 18. 3. 2016 – žalobu v elektronické podobě dostal každý člen VV na vědomí.
Vzhledem k odbornosti kauzy byla žaloba předána k vyjádření LPO FAČR. VV bere
informaci o žalobě na vědomí a rozhodl požádat prostřednictvím zástupců ve VV o
zastupování Ol KFS v této kauze LPO FAČR.
- Ceny Dr. Jíry 2018 – Na návrh OFS VV schválil nominaci na toto ocenění v letošním roce
z okresu Olomouc p. Bohuslava Jareše, z okresu Přerov p. Vladimíra Vybírala, z okresu
Prostějov p. Zdeňka Macharáčka.
- VV schválil příspěvek ve výši 10 tis. Kč na zajištění jednodenního soustředění výběru
REGIONS´Cupu dne 27. 2. 2018 v Olomouci. Finance budou využity na náklady spojené
se soustředěním (cestovné, občerstvení, pronájem atd.)

-

-

-

-

VV schválil žádost sekretáře o provedení úprav vedoucích ke zrychlení internetového
připojení na sekretariátu OKFS
Porada předsedů krajů Moravy Vyškov 7. 2. 2018. Předseda VV informoval o programu
schůzky předsedů krajů Moravy svolané zástupci okresů a krajů ve VV FAČR. Cílem
schůzky bylo se společně poradit o činnosti jednotlivých krajů a také prodiskutovat
názory na připravované změny Stanov. Podle vyjádření předsedů krajů (ZL, JM,
Vysočina, MS) podstatná většina okresů v těchto krajích se přiklání k variantě A při
volbě předsedyFAČR, současně jednoznačně trvají na ponechání dvoukomorového
systému ve FAČR. Současně bylo dohodnuto se znovu sejít dne 19. 2. 2018 opět ve
Vyškově.
předsedové krajů se na poradě jednomyslně dohodli na tom, že nesouhlasí s již dříve
provedenou úpravou ve Stanovách týkající se Statutu řídící komise Moravy zejména
změn volebního systému na Moravě. Tato úprava nebyla řádně projednána ani s okresy
ani kraji a zmíněné orgány to považují za účelově prosazené řešení snižující podíl okresů
a krajů na řízení fotbalu na Moravě. Z toho důvodu zúčastnění představitelé okresů a
krajů žádají, aby se volební systém vrátil do stavu před změnou (podíl okresů a KFS při
volbách zástupců krajů v řídící komisi) s využitím VH FAČR v červnu 2018
VV schválil finanční odměnu ve výši 2 tis. Kč u příležitosti životního jubilea
místopředsedy VV Mgr. Josefa Ondrouška (50 let)
předseda VV informoval o pozvání na poradu komise Regionálního fotbalu dne 27. 2.
2018 v sídle FAČR v Praze (informace o stavu hospodaření FAČR, Regions´ Cup, turnaj
veteránů, členství atd.)
Ochrana osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady 216/679). Jde o nový
zákon účinný od 25. května 2018 ve všech zemích EU. V ČR nahrazuje toto Obecné
nařízení stávající zákon č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. VV pověřil Bc.
Kubíčka zpracováním stručného vysvětlujícího materiálu, shrnutí toho podstatného, co
by měly kluby a svazy ve své činnosti z hlediska ochrany osobních údajů dělat. Tento
vysvětlující materiál bude zveřejněn na webových stránkách OKFS případně OFS a
rozeslán do klubů. Je na funkcionářích, aby se s materiálem seznámili. Případné dotazy
je možné řešit prostřednictvím kontaktu zveřejněného v uvedené metodice.

Jednání správní rady Nadačního fondu (dále jen SR NF):
•
•
•
•
•
•

Bylo zasláno vyúčtování dotačních prostředků FAČR 31.1.2018
SRNF rozhodla o změně sídla NF (projedná předseda SR s advokátní kanceláří)
Jednání s auditorem k ověření roční uzávěrky - zajišťuje hospodář p. Richter
SRNF vzala na vědomí rezignaci člena DR NF p. Konupčíka ke dni 22.1.2018
SRNF zvolila členemDR NFp. Ivana Bardoně – OFS Přerov
SRNF projednala připomínky ke stávajícímu textu statutu NF (nutno projednat
s advokátní kanceláří)

SRND schválila žádost o příspěvek:
• OFS Přerov příspěvek 10.000 Kč na pořádání zimní ligy mládeže-4.turnaje
• OFS Olomouc příspěvek 10.000 Kč na pořádání zimní ligy mládeže 4 turnaje
• SK Uničov příspěvek 10.000 Kč –na turnaj žáků 24. 2. 2018 cca 10 družstev
• FK Šumperk příspěvek 10.000 Kč –na cyklus halových turnajů ml.žáků a přípravek
celkem 5turnajů 3.2, 4.2., 10.2, 18,2, 24.2.2018
• SK Sulko Zábřeh příspěvek 10.000 Kč –na cyklus halových turnajů st. a ml. přípravek
celkem 2turnaje 18. - 25.2.2018

•
•
•

FK Nové Sady příspěvek10.000 Kč dvoudenní turnaj st. a ml.přípravek celkem 24
družstev 24. - 25.3.2018
Tatran Všechovice příspěvek 10.000 Kč mezinárodní turnaj přípravek celkem 14
družstev 16.6.2018
TJ Sokol Tovačov příspěvek10.000 Kčna pořádání zimní ligy mládeže - 4.turnaje

SRNF neschválila žádost:
• SK Bělkovice-Lašťany příspěvek 10.000 Kčletní fotbalová škola 2. ročník,nejedná se o
turnaj.

Příští jednání VV OKFS a Nadačního fondu se uskuteční v úterý dne13. 3. 2018 od 15.30
na OKFS

Zapsal: Pavel Peřina
sekretář OKFS

Kontrola: Mgr. Stanislav Kaláb
předseda VV a SR NF

