Olomoucký krajský fotbalový svaz, Na Střelnici 39,779 00 Olomouc
Zápis č. 8/2018
z jednání VVOKFS, konaného v Olomouci dne 1.8. 2018
Přítomni :Mgr.Kaláb, Mgr. Ondroušek, Charvát,Bc. Kubíček,Ing. Rác,Mgr. Páral, Mrnka
Omluveni :RNDr.Elfmark
Sekretariát : Peřina
Jednání zahájil a řídil předseda VV Mgr. Stanislav Kaláb
Program:
1.
2.
3.
4.

Kontrola plnění úkolů ze zápisu č. 7/2018
Hospodaření OKFS za 6/2018 a od počátku roku
Organizační a různé
Jednání Nadačního fondu

K bodu 1:
- úkoly ze zápisu z minulého zasedání č. 7/2018,byly splněny
K bodu 2:
- Mgr. Ondroušek komentoval písemně předložené tabulky o stavu hospodaření za
6/2018 a od počátku roku. Přehled hospodaření byl všem členům VV přeposlán i
elektronicky. Informace za měsíc červenec bude přeposlána všem členům VV po
zpracování p. Richterem v co nejkratším termínu.
K bodu 3:
VV vzal na vědomí:
-

nominační listiny delegátů a rozhodčích OKFS pro podzimní část SR 2018/19. Aktuální
stav je 19 delegátů a 74 rozhodčích. Nárůst u delegátů nastal zapojením se ligových
rozhodčích, kteří dle možností přislíbili pomoci s přípravou zejména mladých
rozhodčích. Každý člen VV dostal k dispozici jmenný seznam obou nominačních listin.
Všichni delegáti,kteří budou delegování na utkání KR jsou povinni zaslat zprávu DFA
nejpozději dva dny po utkání na řídící orgán KFS.V opačném případě se vystavují postihu
za neplnění si povinností,dle řádu rozhodčích a delegátů.

-

doporučení předsedy VV zúčastnit se semináře FAČR k hospodaření který se za účasti
ředitele finančního oddělení FAČR p.Kabelky uskutečnív pondělí 6. 8. 2018 v aule UP
v Neředíně. Každý, kdo se zajímá o nový systém hospodaření svazu má možnost se
semináře zúčastnit.

-

stručné hodnocení průběhu Losovacího aktivu OKFS provedené předsedou VV. Bylo
konstatováno, že díky kvalitní přípravě podkladů ze strany STK a sekretariátu měl LA
pracovní konstruktivní průběh bez větších problémů. Předseda VV poděkoval za

-

přípravu Ing. Kalinovi, Mgr. Ondrouškovi za prezentaci, sekretáři Peřinovi a Ing. Rácovi
za vedení LA.
informaci o přípravě Adventního večera 2018. Předseda VV informoval o stavu přípravy
AV který se uskuteční v pátek 23. 11. 2018 tradičně v prostorách BEA centra.
Předsedové OFS byli požádáni, aby se již nyní věnovali výběru 10 lidí zokresu kteří
budou jako obvykle oceněni pamětní medailí za dlouholetou práci pro rozvoj fotbalu
v kraji. Ing. Rác byl pověřen zajištěním výroby medailí u výrobce ve Zlatých Horách
(počet bude upřesněn), pan Charvát prověří možnost podpory večera (pivovar), pan
Mrnka byl pověřen zajištěním vína. To vše v rozsahu minulého AV. V souvislosti
s výrobou kalendáře OKFS na rok 2019 byli předsedové OFS požádáni, aby se věnovali
výběru vhodných fotografií z fotbalového života svých regionů. Tyto fotografie je možné
zasílat sekretáři OKFS elektronicky průběžně tak, aby výběr mohl být proveden
nejpozději do konce září 2018. Současně předsedové upřesní počet kalendářů za svůj
okres a počet nahlásí sekretáři p. Peřinovi

-

Informaci o stavu výběr GTM okresů - členové VV informovali o současném stavu
v uzavírání smluv s FAČR, okresy OL – Lukáš Bartoň, PR – p. Kroča, JE – p. Malysa, PV
dosud neuzavřeno a okres SU rovněž neuzavřeno

-

Informaci jednotlivých garantů kteří se vyjádřili k aktuálnímu stavu ve složení
odborných komisí OKFS před zahájením nového SR – STK činnost pravidelná, bez
problémů, rezignace Adam Košař z důvodů pracovního vytížení – případnou změnuve
složení předloží garant do VV, DK zde rovněž bez větších problémů, činnost pravidelná.
U Komise mládeže nutno dořešit složení komise se zapojením GTM, tento úkol dořeší
garant Mgr. Páral ve spolupráci s Lukášem Starobou. Vzhledem k tomu, že nepracuje
komise trenérsko metodická (jak potvrdil její garant p. Charvát) je třeba zvážit její
sloučení s Komisí mládeže a navrhnout změnu předsednictví. Dořeší Mgr. Páral s p.
Vitonským. Komise rozhodčích a delegátů pracuje velmi dobře a předseda komise
neavizoval žádnou očekávanou změnu v jejím složení, rovněž tak hospodářská komise
se schází dle potřeby a plní svou funkci
VV schválil:

-

Rozpis soutěží pro nový SR, kdy ve fázi přípravy mohl každý z členů VV vznést
připomínky. Každý z členů VV obdržel na zasedání výtisk tohoto dokumentu

-

Uzavření dohody o provedení práce s p. Heloňou (sestřihy ze soutěžních utkání)

-

Udělení Plakety za nejhezčí gól jara pro hráče Želatovic Tomáše Čtvrtníčka. Sekretář
OKFS zajistí předání plakety při nejbližším soutěžním utkání v Želatovicích

-

Tisk plakátů s propagací soutěží KFS pro kluby (návrh a počty předloží Mgr. Odroušek)

-

Příspěvek ve výši 25 tis. Kč pro kluby Hranice a Uničov v rámci motivačních příspěvků
FAČR na mládež(50% podíl – FAČR přispívá stejnou částkou)

-

Žádost OFS Jeseník o prodloužení termínu pro vyúčtování příspěvku na činnost mládeže
do konce roku 2018.

Jednání správní rady Nadačního fondu (dále jen SR NF):
SRNF projednala a schválila :
-

Na základě předložených žádostí zařazení klubů do Krajských sportovních středisek
mládeže 2018:
Dub nad Moravou, Černovír, Čechovice, Šternberk, Němčice, Slavonín, Nové Sady
Nevyhověno bylo z důvodů nesplnění podmínek klubu Loštic.
Kluby,které dosud nepředložily žádosti a splňují podmínky SpSM kraje mají možnost
takto učinit nejpozději do příštího zasedání SR NF (11. 9. 2018). Po tomto termínu
nebude na případné žádosti brán zřetel.

-

Příspěvek pro TJ Sokol Čechovice ve výši 7 tis. Kč na zajištění 10. Ročníku turnaje
přípravek (25.8.2018 účast 12 družstev)

-

Pořízení bezpečných branek pro kluby z nově založenou mládeží ml.žáků a přípravek.
Kluby,které v předešlém období neobdržely set bezpečných branek mohou zasílat
žádost na sekretariát KFS v co nejkratším termínu z důvodu objednání patřičného
počtu branek u výrobce. SR NF žádosti vyhodnotí a v případě oprávněnosti žádostem
vyhoví.
Příští jednání VV OKFS a Nadačního fondu se uskuteční v úterý11.9. 2018 od 15.00
v Olomouci.

Zapsal: Pavel Peřina
sekretář OKFS

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

