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

Kontrola plnění úkolů ze zápisu č. 3/2018
Hospodaření OKFS za 3/2018 a od počátku roku
Organizační a různé
Jednání Nadačního fondu

K bodu 1:
- úkoly ze zápisu z minulého zasedání č. 3/2018,byly splněny
K bodu 2:
- Mgr. Ondroušek informoval ústně o stavu hospodaření za 3/2018. Vzhledem ke
krátkému termínu pro zpracování tabulkového přehledu bylo dohodnuto, že informace
bude v písemné podobě elektronicky zaslána všem členům VV v co nejkratším termínu.
K bodu 3:
- Ing. Rác, garant STK informoval o stavu zahájení jarní části krajských fotbalových
soutěží. Bylo konstatováno, že větších potíží nebylo, kluby se v případě nehratelných
terénů dohodly na náhradních termínech (1. nebo 8. 5. 2018). STK tyto dohody
průběžně projednává. Současně Ing. Rác informoval o tom, že přílohou zápisu z jednání
VV bude tabulka, zpracovaná STK, popisující aktuální stav trenérských licencí v soutěžích
OKFS. VV se na příštím zasedání bude touto informací podrobně zabývat s ohledem na
stanovené podmínky účasti v soutěžích OKFS.
-

VV vzal na vědomí nominační listinu rozhodčích Olomouckého KFS pro jarní část
soutěžního ročníku 2017/2018 předloženou garantem KR Bc. Kubíčkem. Jak bylo
konstatováno, je třeba na úrovni OFS věnovat pozornost výběru a přípravě nových
rozhodčích tak, aby se ve spolupráci s krajskou KRaD postupně podařilo doplňovat
počty rozhodčích na optimální stav.

-

Garant DK RNDr. Elfmark informoval VV o odstoupení člena DK Miroslava Harině
(pracovní důvody) a současně předložil návrh na doplnění DK projednaný OFS Olomouc
na pana Miroslava Navrátila, člena DK OFS Olomouc. VV navrženou změnu schválil.

-

VV schválil finanční odměnu členům ORK p. Faltýnkovi a Rulíškovi k 60 narozeninám a p.
Staňkovi, dlouholetému členu ORK k 85 narozeninám v měsíci květnu. Bude předáno na
výjezdním zasedání VV a ORK dne 15. 5. 2018 v Prostějově, kam budou pozváni i další
dlouholetí členové ORK (Mgr. Hula atd.)

-

Sekretář OKFS p. Peřina informoval VV, že dle dohody s firmou Alea budou dodána
objednaná lehátka v průběhu měsíce dubna. Společně s lékárničkami pak bude zajištěna
nejvhodnější forma distribuce na kluby (spolupráce se sekretáři OFS)

-

předseda VV informoval o jednání které do Prahy 29. 3. svolal předseda FAČR Martin
Malík. Zúčastnili se zástupci vyjednávacích skupin z Čech a Moravy a přizváni byli také
předsedové KFS z Moravy. Cílem bylo najít společnou řeč ve věci volby předsedy FAČR a
příprava VH FAČR která se uskuteční 24. 5. 2018. Předseda VV upozornil všechny členy
VV na tiskovou zprávu vydanou FAČR dne 3. 4. 2018 kde je shrnut výsledek jednání
svolaného do Prahy.

-

p. Charvát seznámil VV s vyjádřením předsedy ŘKM p. Nezvala k minulému zasedání VV
KFS na kterém byl p. Nezval přítomen.

-

VV OKFS po diskusi a na základě dobrých zkušeností ze soutěží KP a I.A tříd rozhodl,
zavést od soutěžního ročníku 2018/2019 povinnost všech klubů hrajících soutěže I.B
třídy pořizování videozáznamů domácích utkání. Stejně jako u soutěží KP a I.A, VV
rozhodl všem klubům hrajícím I.B třídy poskytnout finanční dotaci ve výši 10 tis. Kč na
realizaci tohoto projektu. Je v zájmu všech klubů I.B tříd připravit se na zajištění tohoto
úkolu již dnes. Metodika pořizování videozáznamů je na webu OKFS. VV doporučuje
klubům I.B tříd se v této věci v případě dotazů kontaktovat s okolními kluby hrajícími KP
nebo I.A, případně sekretariát OKFS p. Peřinu.Současně VV rozhodl, že podzimní část SR
2018/2019 bude zkušební, jarní část už v plném rozsahu.

-

Sekretář OKFS p. Peřina informoval o metodice FAČR ve věci Ochrany osobních údajů
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady 216/679). SŘ FAČR - Pořízení videozáznamu a
jeho využívání: v případě pořizování audio-vizuálního záznamu utkání souhlasí
příslušníci družstva s pořízením a využitím videozáznamu vědomi si, že obsahem
takového záznamu může být zachycení podobizny příslušníka družstva. Poskytnutý
souhlas (dle předchozí věty) se vztahuje pouze na užití pro nekomerční účely a pouze
pro potřeby organizátora utkání, hostujícího klubu nebo řídícího orgánu soutěže

-

semifinálové utkání republikového REGIONS´CUPU mezi výběrem Ol KFS a výběrem
JMKFS se uskuteční ve středu 11. 4. 2018 od 17 hodin na stadionu v Hněvotíně. Z utkání
bude pořízen videozáznam.Kameramana zajisti sekretář KFS. Sekretář tuto informaci
spolu s pozvánkou klubům rozešle v rámci propagace.

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

pokračuje jednání s advokátní kanceláří Petr Konečný ve věci změny sídla a provedení
zápisu za člena DR NF p. Ivana Bardoně
ve čtvrtek 5. 4. 2018 se uskuteční schůzka Dozorčí rady NF již v novém složení. Zde bude
zvolen nový předseda DRNF. Tohoto jednání se zúčastní předseda SRNF.
18. 4. 2018 se uskuteční v Prostějově v pořadí druhý turnaj tři krajů kategorie U12.
Smlouva mezi NF a MS krajem o poskytnutí příspěvku byla podepsána již v prosinci
2017. Vyúčtování příspěvku bude provedeno stejnou cestou jako v prvním případě

Příští jednání VV OKFS a Nadačního fondu bude dle dohody výjezdní, společně s ORK a
hosty v úterý dne15. 5. 2018 od 15.30 v Prostějově.

Zapsal: Pavel Peřina
sekretář OKFS

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

