Zápis 42

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ
Odvolací a revizní komise
Na Střelnici 39, P.O.BOX 79, 779 11 Olomouc 9

Zápis č. 42/2017
ze schůze ORK OKFS v Olomouci, konané dne 28.2.2017
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Faltýnek Vlastimil, Mgr. Hula Vladimír, Ing. Rulíšek Vladislav, Staněk František, Svozil Jiří
Ing.Sklenář Josef – pracovní povinnosti
Pavel Peřina – sekretář svazu

Program:
1.

Kontrola Z 41 – všechny úkoly splněny

2.

Návrh zprávy ORK na VVH za období od poslední VH, tj. od 18.3.2016 do 31.12.2016
Členové ORK podrobně prozkoumali návrh zprávy na VVH o revizi hospodaření svazu.
Rozhodli, aby byla do zprávy zařazena odvolací činnost; jen statisticky, bez pojmenování stran, které
v uplynulém období byly předmětem odvolací činnosti.
Konečné znění Zprávy o kontrole hospodaření svazu je přílohou tohoto zápisu.

3. VVH OKFS se koná dne 9.3.2017 v 16,30 hodin ve výškové budově Moravské univerzity.
Členové ORK mají vstup volný jako hosté.
4. Kandidátní listina do voleb ORK:
Jiří Svozil - přihlášku za kandidáta podal
Vlastimil Faltýnek - přihlášku za kandidáta podal
Ing. Vladislav Rulíšek – jeho přihláška je na cestě mezi OFS Šumperk a OKFS
Mgr.Vladimír Hula, Ing. Josef Sklenář, František Staněk - do voleb nejdou
5. Různé

- střídavé starty chybí, hrozí úbytek mládežnických družstev, některé oddíly situaci řeší
„černými starty“, statistika mládežnických družstev je příznivá v důsledku velkého zájmu
hráčů v přípravkách
-proběhla diskuze o situaci ve fotbalově velkých zemích Evropy

6. Předseda komise poděkoval všem členům za práci v komisi, kandidátům úspěch ve volbách a všem
hodně zdraví a štěstí v osobním životě.

V Olomouci 28.2.2017

Zapsal Mgr.Vladimír Hula, předseda ORK

Příloha č.1
Zpráva Odvolací a revizní komise Olomouckého krajského fotbalového svazu o kontrole hospodaření svazu
od poslední valné hromady konané dne 18.3.2016
7. Výsledek hospodaření svazu za rok 2016
Příjmy
3 906 079,Výdaje
2 965 450,Výsledek
940 629,Zůstatek na běžném účtu
Zůstatek na spořícím účtu
Pokladna
Finance celkem

1 168 047,1 607 450,472,2 775 969,-

Na dobrém výsledku hospodaření má podíl:
a) Zvýšené dotace od FAČR
b) Sponzoři OKFS
c) Dobré hospodaření VV a všech komisí svazu
8. Kontrola vyúčtování dotací ze státních peněz prostřednictvím FAČR v roce 2016
Program II. Sportovně talentovaná mládež
Výše dotace
249 000,- Kč
Vyúčtováno
249 000,- Kč
Program V. Činnost sportovních svazů
Výše dotace
1 000 000,- Kč
1 000 000,- Kč
Vyúčtováno
U obou programů bylo dodrženo účelové určení dotace a formální postupy při zaúčtování všech
plateb, které byly použity na čerpání financí z těchto dotací.
ORK OKFS konstatovala účelné a hospodárné využití obou dotací.
9. Stav majetku OKFS k 31.12.2016
Majetkový inventář OKFS za rok 2016 nedoznal žádných změn od poslední VH.
Finanční hodnota majetku:
stav k 31.12.2015
410 570,10 Kč
0,- Kč
přibylo
ubylo
0,- Kč
stav k 31.12.2016
410 570,10 Kč
10. Odvolací činnost
V roce 2016 řešila Odvolací a revizí komise 3 odvolání proti rozhodnutí STK, DK a KRaD.
V jednom případě jsme rozhodnutí odborné komise zrušili, překlasifikovali a vynesli rozhodnutí
nové, jedno odvolání jsme zamítli a potvrdili rozhodnutí odborné komise vynesené v I. instanci a
jedno odvolání, ještě před zahájení projednávání, vzal odvolávající se oddíl zpět.

Závěr
Odvolací a revizní komise Olomouckého fotbalového svazu doporučuje dnešní řádné volební
valné hromadě hospodaření svazu od poslední valné hromady schválit.

V Olomouci 28.2.2017
Mgr.Vladimír Hula, předseda ORK OKFS

Příloha č.2

Rozloučení

Vážený pane předsedo, vážení účastníci valné hromady!
Psal se rok 1972 a já jsem byl zvolen do předsednictva Okresního fotbalového svazu Olomouc. Dnes je
9. března 2017 a má cesta fotbalového funkcionáře končí. Za těch krásných pětačtyřicet let jsem zastával
různé funkce na úrovních oddíl – okres – kraj – Morava. Poznal jsem mnoho skvělých fotbalových
funkcionářů se kterými byla radost pracovat. Od mnohých jsem získával zkušenosti nejen z fotbalové práce,
ale čerpal jsem jejich životní moudrost. Nemohu nejmenovat alespoň ty nejvýznamnější: Arnošt Spurný,
Jarda Malíček, Tonda Tylšar, Honza Čarnoký, Mirek Kosař a první řadě František Staněk.
V krajském fotbalovém svazu jsem v posledních dvanácti letech pracoval jako předseda odvolací a
revizní komise. Byl jsem obklopen spolupracovníky vzácných lidských vlastností, znalců fotbalové praxe i
fotbalových předpisů, osobností, které byly ochotné obětovat pro fotbal mnoho ze svého soukromého a
rodinného života. A tak mi dovolte, abych před účastníky valné hromady, jako nejvyšší instance krajského
fotbalového svazu, jmenovitě poděkoval skvělou práci pro svaz a pro fotbal v kraji. Byl to před rokem
zesnulý Jarda Haisler, velký optimista, přemýšlivý a velký smysl pro spravedlnost mající člověk. S Jirkou
Svozilem jsme spolupracovali již v hospodářské komisi Hanácké župy. I když měl svých starostí dost a
v mateřském klubu, v Kralicích, dělal mnoho práce, po čase se objevily problémy zdravotní – nikdy jsem ho
neviděl zamlklého, smutného. Svou dobrou náladou přinesl i dobrou pohodu do práce komise. Františka
Staňka jsem obdivoval pro jeho zkušenosti z dlouhodobé práce z republikové disciplinárky, pro jeho
komplexnost při řešení problémů, pro jeho taktnost, odbornost a preciznost se kterou vysvětloval
odvolávajícím se kde pochybili. Pepík Sklenář přinášel poznatky z dění v krajských soutěžích nejen
mužských ale hlavně mládežnických. Před rokem jsme, vzhledem ke zdravotnímu stavu nejstarších členů
komise, povolali oba náhradníky. Nejprve Vlastíka Faltýnka a zanedlouho i Ing.Vláďu Rulíška. Oba jsou
zkušenými fotbalovými funkcionáři, oba znají problematiku krajské kopané. Oba svými povahovými
vlastnostmi splynuly s duchem práce v komisi. Oba jsou příslibem, že práce odvolací a revizní komise
Olomouckého fotbalového svazu bude kvalitně fungovat i v příštím volebním období. Pánové, děkuji vám a
přeji vám hodně zdaru v práci komise odvolací a revizní.
To byla poslední slova, která jsem pronesl od řečnického pultu Olomouckého krajského fotbalového svazu.
Věřte, že mé rozhodnutí nekandidovat bylo učiněno po zralé, dlouhodobé úvaze a s čtyřletým předstihem,
tak, jak jsme se předsedou Standou Kalábem dohodli. Mé rozhodnutí vyplývá jen a jen z mého věku a
zdravotním problémům které přicházejí. Nezanevřel jsem na fotbal, nezanevřel jsem na žádného
funkcionáře. Fotbal mám rád a budu mít rád, hlavně ten mládežnický a budu jej sledovat, i když se
reprezentaci moc nedaří.
Dovolte, aby také poděkoval členům disciplinární a sportovně technické komisi, především jejím předsedům
Pepovi Koláčkovi a Pepovi Kalinovi, za dobrou spolupráci a jestli naše názory se neshodovali s vašimi tak
nám to odpusťte.
Děkuji předsedovi svazu Mgr.Stanislavu Kalábovi, že nás intenzivně po celou dobu mého působení
podporoval a Mgr.Pepovi Ondrouškovi, že nám ze všech sil pomáhal.
Vážení a milí!
Přeji vám všem, aby se vám vaše záslužná práce dařila, abyste sehnali dostatek peněz na zabezpečení své
činnosti, a abyste pochopili, že posláním každého sportu , tedy i fotbalu, není vítězství za každou cenu, ani
body ale radost ze sportování a radost ze sportovních výkonů.
Děkuji vám!

