Olomoucký krajský fotbalový svaz, Na Střelnici 39,779 00 Olomouc
Zápis č. 6/2018
z jednání VVOKFS, konaného v Července dne 6.6. 2018
Přítomni :, Mgr. Ondroušek, Charvát,RNDr. Elfmark , Bc. Kubíček ,Mrnka
Omluveni : Mgr.Kaláb , Ing. Rác, Mgr. Páral
Sekretariát : Peřina
Jednání zahájil a řídil místopředseda VV Mgr. Josef Ondroušek
Program:
1.
2.
3.
4.

Kontrola plnění úkolů ze zápisu č. 5/2018
Hospodaření OKFS za 4-5/2018 a od počátku roku
Organizační a různé
Jednání Nadačního fondu

K bodu 1:
- úkoly ze zápisu z minulého zasedání č. 5/2018,byly splněny
K bodu 2:
- Mgr. Ondroušek informoval ústně o stavu hospodaření za 4-5/2018. 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 možnostmi zařazení družstev Mohelnice a Jeseníku v případě podání
přihlášky do soutěží KFS. Zájem postoupit do Divize má zatím jenom družstvo 1.FC
Přerov. Jak vítěz KP TJ Sigma Lutín, tak i družstva umístěna na dalších možných
postupových místech odmítly účast v Divizních soutěžích . VV požádá o stanovisko LPO
FAČR,jaké jsou možnosti zařazení družstev do soutěží KFS pro SR 2018-19.
- VV odsouhlasil úhradu faktury za dopravu veteránských reprezentantů Olomouckého
kraje na republikovém finále 8.6.2018 ve Světlé nad Sázavou .
- VV odsouhlasil termín dodání zdravotních lehátek od firmy ALEA nejpozději do
30.6.2018.V případě nedodání požadovaného počtu objednaných lehátek KFS odstoupí
od smlouvy a bude požadovat od firmy ALEA vrácení uhrazené částky za nákup
objednaných lehátek navýšen o penále za nedodání zboží.
- VV vzal na vědomí informace z komisí STK,DK .
- VV vzal na vědomí předložené výsledky fyzických prověrek rozhodčích garantem KRaD
Bc. Radkem Kubíčkem konaných v Olomouci a Šumperku .
- VV schválil finanční odměnu ve výši 2.tis.Kč členovi VV p. Charvátovi k 60 narozeninám
v měsíci červenci. Bude předáno na výjezdním zasedání VV 25. 6. 2018 v Zábřehu na
Moravě

Jednání správní rady Nadačního fondu (dále jen SR NF):
vzala na vědomí :
− Byla podepsaná smlouva Olomouckým krajem na dotací 600.000,- s účelem použití na
podporu ucelené struktury mládežnických družstev hrající soutěže v KFS a zkvalitnění
sportovního vybavení těchto mládežnických výběrů.
Projednala a schválila :
− žádost FK Šumperk ,příspěvek na dopravu při účasti na mezinárodním turnaji
v Německu – 10.000,− žádost SK Hranice ,příspěvek na pořádání mezinárodního turnaje SIXTEEN CUP
starších přípravek za účasti cca 96 týmů – 10.000,− žádost TJ Sokol Velký Týnec ,příspěvek na pořádání III.ročníku turnaje benjamínku
2009,2011 o pohár starosty cca 16 týmů – 10.000,− žádost FK Bohdíkov ,příspěvek na pořádání 7.ročníku Memoriálu Vratislava Symerského
starších žáků cca 10 týmů – 10.000,− žádost TJ sokol Olšany,příspěvek na pořádání 5.ročníku Olšany CUP,ml.žáků 20.týmů a
2.ročník Junior CUP 2018 ml. přípravky cca 30 týmů – 10.000,− žádost 1.SK Prostějov,příspěvek na pořádání Memoriálu Petra Langra , dvou denní
turnaj ml.žáků 16.týmů – 10.000,− žádost SK Hranice ,příspěvek na dopravu při účasti na mezinárodním turnaji v Polsku –
10.000,− žádost FK Spartak Lipník nad Bečvou ,příspěvek na pořádání 5.ročníku turnaje mladších
žáků o pohár města Lipníku nad Bečvou cca 10 týmů – 7.000,− žádost FC Dubicko,příspěvek na pořádání turnaje přípravek 2007 a kategorii mladších
žáků 2003 cca 11 týmů – 7.000,− žádost TJ Zlaté Hory , příspěvek na pořádání turnaje přípravek 9 týmů – 5.000,− žádost TJ Sokol Bělotín , příspěvek na pořádání turnaje mladších přípravek o pohár
starosty obce 2007 cca 6 týmů – 5.000,− žádost FK Troubky , příspěvek na pořádání turnaje mladších přípravek cca 6 týmů –
3.000,-

Projednala a neschválila :
− žádost RSKM Horní Pomoraví,spolek ,příspěvek na pořádání turnaje mladších a
starších přípravek za účasti 15 týmů , nedodaly propozice turnaje a rozpočet celé
akce.
− žádost Generace 2016,Dub nad Moravou ,příspěvek na dopravu při účasti na
mezinárodním turnaji ve Švédsku – 10.000,− žádost FK Nemilany ,příspěvek na pořádání Primátor CUP 2018 přípravek cca 10 týmů
– 10.000,-

Příští jednání VV OKFS a Nadačního fondu se uskuteční v pondělí dne 25.6. 2018 od
15.00 v Zábřehu na Moravě.

Zapsal: Pavel Peřina
sekretář OKFS

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

