Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Olomouckého kraje
Teichmannova 473/43,Povel , 779 00 Olomouc
Zápis
č. 9/2016 z jednání správní rady, konané v Olomouci dne 4. 10. 2016
Přítomni : Mgr. Kaláb, Mgr. Ondroušek, Mrnka, , Charvát, Mgr. Páral :
Omluveni : RNDr. Elfmark, Ing. Rác
Hosté : Peřina
Jednání zahájil a řídil předseda Mgr. Stanislav Kaláb

Program:
1.
2.
3.
4.

Kontrola úkolů z minulého zápisu
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 projednala žádosti o zařazení klubů do Krajských sportovních středisek mládeže
(dále jen SPsM) SR 2016-2017a schválila příspěvky ve výši 40 tis. Kč pro kluby
Mohelnice, Loštice, Jeseník, Želátovice, Kozlovice, Konice, Nové Sady, Čechovice,
Šternberk, Černovír a Zábřeh. Současně SRNF upozorňuje ty kluby, kde nemají trenéři
mládeže požadovanou licenci, aby zajistili jejich přihlášení do příslušných trenérských
kurzů na podzim tohoto roku (spolupráce s p. Vitonským). Kluby, které tento
požadavek nesplní nebudou v roce 2017 zařazeny do SPsM). Kontrolou tohoto úkolu
pověřila SRNF po dohodě s VV OKFS trenérsko metodickou komisi OKFS do konce
roku 2016
- SRNF neschválila žádost o zařazení klubu 1.FC Přerov do SPsM kraje SR 2016-2017
(zařazen do SPsM Moravy)
- SRNF neschválila žádost o zařazení klubuFK Spartak Lipník nad Bečvou do SPsM kraje
SR 2016-2017 (nesplňují podmínky pro zařazení)
K bodu 3:
Turnaje – SRNF:
- schválila po doplnění podkladů příspěvek 5. tis Kč Sokolu Tovačov na turnaje žáků při
příležitosti hodových oslav v Tovačově
- schválila příspěvek ve výši 10 tis. Kč SK Bludov na zajištění turnaje ml. žáků
- schválila příspěvek ve výši 10 tis. Kč FK Šumperk na turnaj ml. a st. žáků
- SR NF schválila příspěvek ve výši 5 tis. Kč klubům TJ Vidnava,TJ Sokol Olšany, TJ Sokol
Tovačov, TJ Sokol Velké Losiny,SK Chvalkovice které ve svých okresech zajistily akci
FAČR „Můj první gól,měsíc náborů.
K bodu 4:
- SR NF schválila nákup 100 ks agility setů pro mládež jako návaznost na projekt
Bezpečná branka v roce 2016. Jednotlivé sety se budou sestavovat ze zdravotních
přenosných nosítek (firma ALEA) s potiskem a lékárniček Mini (dodavatel firma
Cleanforyou). Sekretář OKFS pošle objednávky dodavatelům obratem tak, aby
distribuce setů mohla být zajištěna do konce roku 2016.

-

vzala na vědomí žádost OFS Olomouc na přesunutí čerpání finančního příspěvku
50.000 do roku 2017

Příští jednání Nadačního fondu je dohodnuto na čtvrtek 3. 11. 2016 od 17.00 na OKFS
Zapsal: Pavel Peřina NF

Kontrola: Mgr. Stanislav Kaláb,
předseda SR NF

