Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Olomouckého kraje
Teichmannova 473/43,Povel , 779 00 Olomouc
Zápis
č. 1/2018 z jednání správní rady, konané v Olomouci dne 9. 1. 2018
Přítomni : Mgr. Kaláb, Mgr. Ondroušek, Charvát, Mgr. Páral, RNDr. Elfmark, Ing. Rác, Mrnka, :
Omluveni :
Hosté : Peřina
Jednání zahájil a řídil předseda Mgr. Stanislav Kaláb

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola úkolů z minulého zápisu
Projednat a schválit žádosti na příspěvek z NF
Projednat vrácení příspěvku z NF
Provedení vyúčtování NF na FAČR
Změna sídla NF,různé

K bodu 1:
- Úkoly z minulého zápisu byly splněny.
K bodu 2:
- SR NF rozhodla, že z prostředků NF budou i v roce 2018 hrazeny po předchozím
projednání ve SR NF příspěvky do výše 10 tis. Kč na pořádání fotbalových
mládežnických turnajů v Ol.kraji a částečné pokrytí nákladů spojených s reprezentací
Krajského fotbalového svazu na mezinárodních turnajích mládeže v zahraničí.
- SR NF schválila příspěvek ve výši 10 tis. Kč pro OFS Jeseník na pořádání
mezinárodního turnaje přípravek (10 družstev) pořádaný v Mikulovicích 24. 2. 2018
K bodu 3:
- SR NF rozhodla vrácení finančního příspěvku poskytnutého FK Jeseník ve výši 10 tis.
Kč do 15.1.2018 z důvodů nepředložení vyúčtování akce do konce roku 2017.
K bodu 4:
- SR NF ukládá sekretáři a hospodáři zajistit vyúčtování poskytnutého příspěvku na
činnost mládeže FAČR do 31. 1. 2018
- Sekretář Peřina informoval SR NF o zaslání vyúčtování dotace poskytnuté
Olomouckým krajem na turnaj 3 krajů. NF ve spolupráci z Olomouckým krajem
uzavřel příkazní smlouvu se společností RPSC ideas s.r.o.,která celou akci
organizačně zajišťovala,dle přílohy č.1
K bodu 5:
- SR NF rozhodla aktualizovat sídlo Nadačního fondu a současně provést změny ve
složení dozorčí rady NF (Konupčík – Bardoň). Sekretář projedná tuto změnu.
Současně předseda SR NF zadá tuto aktualizaci notářské kanceláři Pavel Huták která
zpracovávala ustavení NF.
- SR NF se zabývala v diskusi formami dalšího čerpání prostředků z NF v roce 2018
Příští jednání Nadačního fondu je navrženo jako výjezdní ve Velkých Losinách v pátek dne
16. 2. 2018 od 16.00 hod.
Zapsal: Pavel Peřina, sekretář OKFS

Kontrola: Mgr. Stanislav Kaláb, předseda SR NF

