Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Olomouckého kraje
Teichmannova 473/43,Povel , 779 00 Olomouc
Zápis
č. 8/2016 z jednání správní rady, konané v Olomouci dne 6. 9. 2016
Přítomni : Mgr. Kaláb, Mgr. Ondroušek, Mrnka, RNDr. Elfmark , Charvát, : Mgr. Páral
Omluveni
Hosté : Peřina
Jednání zahájil a řídil předseda Mgr. Stanislav Kaláb

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola úkolů z minulého zápisu
Reprezentace na mezinárodním turnaji dorostu v Číně
příspěvek na podporu mládežnické kopané v OFS
Žádosti na bezpečné branky
Schválení smlouvy p.Richter
Zřízení SpSM na úrovni kraje
Projednat a schválit žádosti na poskytování dotací z NF
Organizační a různé

K bodu 1:
- Úkoly z minulého zápisu byly splněny.
K bodu 2:
- SR NF vzala na vědomí náklady spojené s krajskou reprezentací na mezinárodní
fotbalový turnaj partnerských regionů Olomouckého kraje,pořádaný městem XIAMEN
v provincii Fujian v Číně ve dnech 5. – 16. 8. 2016.
K bodu 3:
SR NF schválila příspěvek na OFS Prostějov ,OFS Olomouc ,OFS Šumperk, OFS Jeseník
a OFS Přerov na podporu mládeže v daném okrese ve výši 50.000 tis. Zaslání smlouvy
zajistí sekretář do 12.9.2016
K bodu 4:
- SR NF schválila žádost klubu TJ Brníčko z.s. (OFS Šumperk) na pořízení bezpečné
branky
-

K bodu 5:
- SR NF schválila uzavření smlouvy o vedení účetnictví s Karlem Richterem
K bodu 6:
- SR NF ukládá komisi mládeže k „Projektu na podporu rozvoje přípravy mládeže
v klubech OKFS“ zajistit strukturu zařazení družstev do krajských soutěží mládeže
(dorost, žáci, přípravky) a zaslání žádosti klubům pro zařazení do systému krajských
motivačních příspěvků zveřejněných na webu OKFS. Kluby zašlou vyplněné žádosti na
sekretariát OKFS nejpozději do 30. 9. 2016. Na žádosti podané po tomto termínu již
nebude brán zřetel. SR NF projedná zaslané žádosti na svém zasedání4.10.2016
-

K bodu 7:
- SR NF projednala žádost oddílu FK Šternberk o příspěvek 10.000 Kč na pořádání
turnajů mládeže v měsících červenci a srpnu k příležitosti 71.výročí založení FK vyhověno
K bodu 8:
- žádost oddílu TJ Písečná na prodloužení smlouvy k dotaci na pořádání turnaje do
1.6.2016 . V daném termínu ve smlouvě z organizačních důvodu nebylo možné turnaj
uskutečnit.- vyhověno
- možný nákup agility setů pro mládež jako návaznost na projekt Bezpečná branka v
roce 2016 od firmy ALEA. Bylo rozhodnuto pozměnit složení setu a jeho doplnění o
lékárničky. Uzavření technických podmínek bude projednáno na příštím zasedání SR
NF.

Příští schůze SR NF bude v úterý 4. 10. 2016 od 17.30 hod na sekretariátu OKFS

Zapsal: Pavel Peřina NF

Kontrola: Mgr. Stanislav Kaláb,
předseda SR NF

