Olomoucký krajský fotbalový svaz, Na Střelnici 39,779 00 Olomouc
Zápis č. 7/2018
z jednání VVOKFS, konaného v Zábřehu dne 25.6. 2018
Přítomni :Mgr.Kaláb, Mgr. Ondroušek, Charvát,RNDr. Elfmark,Bc. Kubíček,Ing. Rác,Mrnka
Omluveni : Mgr. Páral
Sekretariát : Peřina
Jednání zahájil a řídil předseda VV Mgr. Stanislav Kaláb
Program:
1.
2.
3.
4.

Kontrola plnění úkolů ze zápisu č. 6/2018
Hospodaření OKFS za 5/2018 a od počátku roku
Organizační a různé
Jednání Nadačního fondu

K bodu 1:
- úkoly ze zápisu z minulého zasedání č. 6/2018,byly splněny
K bodu 2:
- Mgr. Ondroušek informoval ústně o stavu hospodaření za 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 rozhodl po podrobné diskusi a s přihlédnutím ke stanoviskům všech klubů KP
zařadit FK Mohelnici a FK Jeseník do KP. To ale znamená rozšíření KP pro následující
roky na 16 účastníků. Je předpoklad, že se toto rozšíření projeví v kvalitě soutěže. Po
skončení SR 2018/19 bude navržené rozšíření vyhodnoceno
- VV vzal na vědomí dopis od firmy ALEA ohledně nedodržení termínu dodání zdravotních
lehátek.Firma se zavazuje dodat zdravotní lehátka nejpozději do 31.8.2018 společně
s kompenzací formoudodání zboží z jejich sortimentu za nedodržení původního
termínu.

-

-

VV vzal na vědomí
informace z komisí STK,DK , kde vše probíhá bez nedostatků.
seznam trenérů předložený garantem TMK p. Charvátem s účasti trenérů na utkáních
KFS za uplynulý SR a rozhodl o kompenzačních pokutách spojených s neplněním čl.38 RS
KFS.
termín letního semináře a seznam rozhodčích, kteří se zúčastní náhradních fyzických
prověrek, předložený garantem KRaD Bc. Radkem Kubíčkem.Seminářse koná 31.7.2018
v Olomouci. Po absolvování semináře bude VV předložena nominační listina rozhodčích
pro SR 2018/2019

-

-

-

-

-

informaci o zajištění Losovacího aktivu. Vedením Losovacího aktivu byl pověřen Ing.
Milana Ráce, hodnocení SR provede Mgr. Kaláb, prezentace a ekonomika Mgr.
Ondroušek, Losování SR 2018/19 proveden Ing. Kalina, s aktuálními změnami vystoupí
sekretář p. Peřina
informaci k přípravě Adventního večera KFS. Ten se bude konat v pátek 23.11.2018 ve
velkém sále BEA centra v Olomouci. Zajištěním celé akce byl pověřen předseda VV
společně se sekretářem KFS. Předsedové OFS byli požádáni, aby již začali připravovat
návrhy na ocenění jednotlivců za dlouholetou úspěšnou práci pro fotbal. Je doporučeno
zařadit i návrhy na dlouholeté úspěšné fotbalové trenéry, činovníky a také návrhy na
ocenění cen fair-play. Kontrola zajištění Adventního večera bude každý VV
VV schválil:
úpravy článků v Rozpisu soutěží OKFS pro SR 2018/2019 za vyloučení, vystoupení
družstva ze soutěže, nedostavení se družstva k utkání a nedohrané utkání z důvodu
malého počtu hráčů.
příspěvek všemklubům 1.B.tříd na zajištění materiálně technického vybavení spojeného
s natáčením videozáznamu domácích utkání ve výši 10.000,-Kč. Vyhotovením smluv
s kluby pověřuje sekretáře KFS.
z důvodu natáčení videozáznamu v 1.B třídáchsnížení počtu delegátů na 4 pro SR
2018/2019,pokud tito nebyli na utkání delegováni na příkaz DK, nebo STK.

Jednání správní rady Nadačního fondu (dále jen SR NF):
SRNF projednala a schválila :
− žádost FC Želatovice ,příspěvek na pořádání 26.ročníku Memoriálu Ladislava Němce a
Viléma Zbořila mladších žáků celkem 16 týmů – 7.000,- Kč
− žádost TJ Sokol Dub nad Moravou ,příspěvek na turnaje mladších žáků a starších
přípravek celkem 10 týmů v každé kategorii – 7.000,- Kč
− žádost RSKM Horní Pomoraví,spolek ,příspěvek na pořádání turnaje mladších a starších
přípravek za účasti 15 týmů - 7.000,- Kč
− žádost FK Nemilany,příspěvek na pořádání Primátor CUP 2018 přípravek za účasti 10
týmů – 5.000,- Kč
− žádost TJ Sokol Olšany ,příspěvek na dopravu při účasti na mezinárodním turnaji v
Polsku – 10.000,- Kč
Příští jednání VV OKFS a Nadačního fondu se uskuteční netradičně ve středu 1.8. 2018
od 15.00 v Olomouci. Cílem bude odsouhlasit RS 2018/2019, nominační listinu
rozhodčích a delegátů a projednat zajištění nového soutěžního ročníku, který začíná o
víkendu 4-5.8.2018
Zapsal: Pavel Peřina
sekretář OKFS

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

