Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Olomouckého kraje
Teichmannova 473/43,Povel , 779 00 Olomouc
Zápis
č. 7/2017 z jednání správní rady, konané v Pasece dne 7. 6. 2017
Přítomni : Mgr. Kaláb, Mgr. Ondroušek, Charvát, RNDr. Elfmark, Ing. Rác, Mrnka
Omluveni : Mgr. Páral
Hosté : Peřina
Jednání zahájil a řídil předseda Mgr. Stanislav Kaláb

Program:
1. Kontrola úkolů z minulého zápisu
2. Projednat a schválit žádosti na příspěvek z NF
3. Projednat úsporný režim na použití příspěvků z NF
K bodu 1:
- Úkoly z minulého zápisu byly splněny.
K bodu 2:
- SR NF projednala a schválila :
- žádost FK Troubky ve výši 6 tis. Kč (pořádání regionálního turnaje nejmladších přípravek
5. 7. 2017)
- žádost SK Loštice ve výši 6 tis. Kč ( regionální dorostenecký turnaj 23. 7. 2017)
- žádost FK Vápenná ve výši 7 tis. Kč (regionální turnaj ml. přípravek 17. 6. 2017)
- žádost FC Dubicko ve výši 10 tis. Kč ( dvě věkové kategorie, 11 družstev, 17. 6. 2017)
SR NF neschválila:
- žádost FC Kostelec na Hané na úhradu dříve zakoupených „bago branek“
- žádost TJ Sokol Dub nad Moravou o příspěvek v rámci krajského SpCM – žádost nepodána
v termínu
- TJ Sokol Vilémov (Ol) - posunuto
K bodu 3:
- SR NF:
- rozhodla o zavedení úsporného režimu s tím, že realizace příspěvků na „bago branky“ se
až do odvolání odkládá. Jednotlivé okresy mohou udělat průzkum zájmu o tyto branky a
v budoucnu po vyjasnění financování z FAČR se SR NF k tomuto projektu vrátí
- SR NF rozhodla, že o příspěvky na pořízení setu Bezpečných branek u klubů které založily
mládežnická družstva a dosud příspěvky na tyto branky nečerpaly, je možno za stejných
podmínek jako dříve s doporučením svého OFS požádat
Příští jednání Nadačního fondu se uskuteční v úterý 27. 6. 2017 před losovacím aktivem
od 15.30 v prostorách BEA centra Olomouc
Zapsal: Pavel Peřina, sekretář

Kontrola: Mgr. Stanislav Kaláb, předseda SR NF

