Olomoucký krajský fotbalový svaz, Na Střelnici 39,779 00 Olomouc
Zápis č. 5/2018
z jednání VVOKFS, konaného v Prostějově dne 15. 5. 2018
Přítomni :Mgr.Kaláb, Mgr. Ondroušek, Charvát,RNDr. Elfmark,Mgr. Páral,Mrnka
Omluveni :,Bc. Kubíček, Ing. Rác
Sekretariát : Peřina
Jednání zahájil a řídil předseda VV Mgr. Stanislav Kaláb
Program:
1.
2.
3.
4.

Kontrola plnění úkolů ze zápisu č. 4/2018
Hospodaření OKFS za 4/2018 a od počátku roku
Organizační a různé
Jednání Nadačního fondu

K bodu 1:
- úkoly ze zápisu z minulého zasedání č. 4/2018,byly splněny
K bodu 2:
- Mgr. Ondroušek informoval ústně o stavu hospodaření za 4/2018. Vzhledem k nemoci
p.Richtera bylo dohodnuto, že informace bude v písemné podobě elektronicky zaslána
všem členům VV v co nejkratším termínu.
K bodu 3:
- VV se zabýval dopise zaslaným na sekretariát KFS p.Baďurou ohledně vyřešení systému
pokut za ŽK klubům v SR 2015-16, 2016-2017.Vše podstatné bylo obsaženo
v rozhodnutí OK FAČR,které je uveřejněno na úřední desce FAČR.
- V pátek 18.5.2018 proběhne turnaj veteránů ve Štítech za účasti 4 družstev. OFS PV
nemá zástupce (jako vítěz loňského ročníku družstvo OFS PV – Plumlov automaticky
postupuje do finálového turnaje)
- Losovací aktiv proběhne 28.6.2018 od 17,00 hod. v BEA centru Olomouc
- Sekretář OKFS p. Peřina informoval VV, že dle dohody s firmou Alea budou dodána
objednaná lehátka po proclení v co nejkratším termínu. .
- VH FAČR proběhne v Praze 1.6.2018 od 10,00 hod. Sekretář zajistí lístky na vlak podle
požadavku členů VV.
- VV vzal na vědomí zahájení nového SR , který začne o víkendu 4-5.8.2018
- Sekretář OKFS p. Peřina informoval o metodice ČUS ve věci Ochrany osobních údajů
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady 216/679).
- semifinálové utkání republikového REGIONS´CUPU mezi výběrem Ol KFS a výběrem
JMKFS se uskutečnilo ve středu 11. 4. 2018 od 17 hodin na stadionu v Hněvotíně.
Našemu výběru se nedařilo a podlehlo výběru JMKFS Z utkání je pořízen videozáznam.

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

Byla provedena změna sídla a člena DR NF ke dni 24.4.
18. 4. 2018 se uskutečnil v Prostějově v pořadí druhý turnaj tři krajů kategorie U12.
Vyúčtování příspěvku se musí vyúčtovat MS kraji po doložení všech dokladů stejnou
cestou jako v prvním případě.

SR NF projednala:
- žádost FK Šumperk ,příspěvek na dopravu při účasti na mezinárodním turnaji
v Německu – 10.000,- Je potřeba doplnit žádost o propozice turnaje
- žádost SK Hranice ,příspěvek na pořádání mezinárodního turnaje SIXTEEN CUP
starších přípravek za účasti cca 96 týmů – 20.000,- . Po doplnění propozic a rozpočtu
celé akceje možné , dle metodiky poskytování příspěvku na turnaje přispět maximální
částkou 10.000,-

žádost RSKM Horní Pomoraví,spolek ,příspěvek na pořádání turnaje mladších a starších
přípravek za účasti 15 týmů – 10.000,-Je potřeba doplnit žádost o propozice

turnaje a rozpočet celé akce.
Schválila :
-

žádost FK Němčice ,příspěvek na pořádání turnaje mladších žáků za účasti
10 týmů ve výši 5.000,-

Příští jednání VV OKFS a Nadačního fondu se uskuteční v úterý dne5.6. 2018 od 15.30 na
OKFS

Zapsal: Pavel Peřina
sekretář OKFS

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

