Okresní fotbalový svaz Přerov
IČ 01540319
Sídlo: Petřivalského 1,750 02 Přerov
Tel.: 736 645 998
e-mail: ofs@raz-dva.cz
www.ofsprerov.cz
Bankovní spojení: 153451945/0300

Zasedání Výkonného výboru OFS Přerov
Zápis číslo: 20

Ze dne: 7. 8. 2018

Místo:

Penzion u Raztoky

Přítomni:
Omluveni:
Hosté:
Sekretariát:

Mgr. Páral, Kyasová, Zavadil, Skýpala, Pumprla, Mgr. Caletka
Bardoň
Ing. Caletková

Program jednání:

1. Zahájení
2. Vyhodnocení z usnesení z 19. zasedání
3. Informace z O-KFS
4. Hospodaření FAČR
5. Zprávy z jednotlivých komisí
6. Různé
7. Usnesení ze zasedání VV OFS Přerov č. 20

1.

Zahájení
- zasedání VV OFS zahájil předseda p. Páral, který přivítal přítomné členy na
zasedání VV.

2.

Vyhodnocení usnesení z 19. zasedání
- Rozpis soutěží na SR 2018/2019 – v elektronické podobě zveřejněno na
stránkách www.ofsprerov.cz, změny zaslány do oddílů – splněno, v papírové
formě bude Rozpis soutěží k dispozici od 10.8.2018
- 1. kolo poháru FAČR a poháru LION SPORT - splněno,
- superpohár OFS Přerov - splněno,
- zaslání pozvánek na mini kemp pro ročníky U11 a U12 - splněno,
- letní kemp mládeže OFS Přerov na Rusavě - splněno,
- objednávka a distribuce Pravidel fotbalu platných od 1.7.2018 – splněno.

3. Informace z O-KFS
- viz Zápis VV č. 8 – 2018 ze dne 1. 8. 2018,
- Bezpečné branky KFSOL – oddíl TJ Sokol Lazníky si zažádal o možnost pořízení
bezpečné branky,

-

Kalendář KFSOL na rok 2019 - do 20. září 2018 mají oddíly možnost poslat
fotografie z okresních utkání do kalendáře KFSOL na rok 2019,
Nosítka včetně lékárniček pro oddíly z našeho okresu, které ještě tyto sady
neobdržely budou k dispozici do konce měsíce srpna.

4. Hospodaření FAČR
V pondělí 6.8. se uskutečnil v Olomouci seminář s Finančním ředitelem FAČR p.
Kabelkou, na kterém jsme byli informováni o letošním rozdělení dotací z MŠMT.
Základní shrnutí je následující:
Částka určené pro kluby byla výrazně navýšena, ale požadavky na rozdělení a
vyúčtování ze strany MŠMT bohužel rovněž
Aby bylo vyhověno všem požadavkům MŠMT, hledala se co nejjednodušší a
nejtransparentnější cesta z hlediska přidělení a hlavně vyúčtování.
Veškeré dotace pro kluby z MŠMT budou letos „investovány“ do hnutí
prostřednictvím úhrad nákladů za rozhodčí a delegáty.
To znamená že VŠECHNY náklady za rok 2018 za rozhodčí a delegáty v soutěžích
(kromě 1.a 2.ligy) nebudou již součástí sběrných faktur a oddíly je nebudou
platit. – platit se bude pouze za úkony jako poplatky komisí, pokuty, za přestupy
apod.
Náklady za rozhodčí za jarní část soutěží 2017/2018 budou oddílům vráceny.
Oddílům budou nejdříve zaslány dobropisy (každý měsíc zvlášť) a poté budou
částky zaslány na účet. Zkontrolujte si prosím své kontakty v IS FAČR a případně
doplňte číslo účtu, aby vám peníze mohly přijít.
Podrobná prezentace rozdělení prostředků z MŠMT bude zveřejněna na webu
FAČR.
5. Zprávy z jednotlivých komisí
Komise mládeže – od 15. 7. – 20. 7. 2018 proběhl bez zranění již pátý „Letní kemp
mládeže“ v penzionu Ráztoka na Rusavě. Dne 20.8.2018 proběhne jednodenní
mini kemp výběru U11 a U12 v Kozlovicích.
STK – dne 22. 7. 2018 proběhl Superpohár OFS Přerov.
Komise rozhodčích – dne 3.8.2018 proběhl seminář rozhodčích, dne 9.8.2018
proběhne náhradní seminář rozhodčích, nominační listina rozhodčích bude
zveřejněna až po náhradním semináři rozhodčích, vytvořen plán schůzí pro
podzimní část. Rozhodčí na semináři byli informováni o platbě asociačního
poplatku, poplatku za RS a nových PF. PF a RS si rozhodčí vyzvednou do konce
srpna.
Obsazovací úsek rozhodčích má i v SR 2018/2019 v kompetenci předseda OFS
Přerov pan Mgr. Páral.
6. Různé
- 3. ročník Superpoháru – vítězem se stal oddíl TJ Sokol Skalička, z.s.,
- změny na stránkách OFS – nový adresář, partneři, v souborech Rozpis soutěží,
- proběhlo 1. kolo Poháru Lionsport – 2. kolo se odehraje 29. 8. 2018 v 16:30
hod., rozlosování 2. kola bude zveřejněno na stránkách a v IS,

-

-

-

7.

proběhlo 1. kolo Poháru FAČR – finále proběhne ve středu 19. 9. 2018 ve Vlkoši,
vyhotovení Rozpisu soutěží na SR 2018/2019 – cena za Rozpis soutěží je 150,Kč, oddílům bude načtena na sběrný účet, každý rozhodčí rovněž zaplatí za
Rozpis soutěží tuto částku,
poslání Rozpisů soutěží v papírové podobě partnerům OFS Přerov,
FAČR spustila licenční systém neprofesionálních klubů,
dne 6.8. se uskutečnil v Olomouci seminář s Finančním ředitelem FAČR p.
Kabelkou, na kterém jsme byli informováni o letošním rozdělení dotací z MŠMT,
informace o financování pobočných spolků – o dotaci pro pobočné spolky je
možné žádat od 15.8.2018 v IS FAČR, po podání žádosti by měly pobočné spolky
obdržet finance,
Pozvánka na 2. národní Grassroots konferenci FAČR, která se uskuteční ve
Sportovním centrum v Nymburku v úterý 18.9.2018,
Projekt OFS Přerov - brankářská škola OFS bude pokračovat opět od září
v Lipníku nad Bečvou.

Usnesení ze zasedání VV OFS ze dne 7. 8. 2018

Superpohár OFS Přerov – VV schválil vyúčtování superpoháru OFS Přerov, které se
uskutečnilo dne 22.7.2018 v Lipníku nad Bečvou. Vítězem se stal oddíl TJ Sokol
Skalička, z.s. VV děkuje STK za přípravu a účast na superpoháru.
Finále Poháru FAČR – se uskuteční mezi oddíly Tělocvičná jednota Sokol Vlkoš, z.s. a
FK Spartak Lipník nad Bečvou, z.s. ve středu 19. 9. 2018 v 17:00 hod. na hřišti ve
Vlkoši.

Nominace a organizační pokyny pro účastníky tréninkového kempu výběru OFS
Přerov ve věkové kategorii ,,U 11“, ,,U12“ – Termín konání 20. 8. 2018 – hřiště – FK
Kozlovice.
Vedoucím předseda KM pan Pumprla Pavel. Nominace hráčů bude zaslána na oddíly a
rovněž vyvěšena na internetových stránkách.
Letní fotbalový kemp mládeže - byl vyhodnocen V. ročník Letního kempu mládeže.
Úroveň kempu byla velmi kladně hodnocena i samými účastníky. Kempu se zúčastnilo
44 mládežníků. OFS děkuje partnerům, kteří se podíleli na úhradě kempu mládeže,
Penzionu Ráztoka a v neposlední řadě všem trenérům a realizačnímu týmu, kteří se
tohoto kempu zúčastnili. Veškeré fotky z průběhu kempu vkládány ke konci každého
dne kempu na naše facebookové stránky.
VV schválil vyúčtování letního fotbalového kempu mládeže.
Nominační listina rozhodčích OFS Přerov – po náhradním semináři bude předložena
nominační listina rozhodčích OFS Přerov pro podzimní část SR 2018/2019, kterou
připraví a předloží Komise rozhodčích.
Zajistí garant KR
Postupy rozhodčích do vyšších soutěží – VV OFS blahopřeje všem rozhodčím, kteří
před začátkem SR 2018/2019 postoupili do vyšších soutěží.

Žádost oddílu TJ Sokol Polkovice, z.s. - VV OFS Přerov schválil žádost oddílu TJ Sokol
Polkovice, z.s. o možnosti odehrání podzimních utkání se souhlasem soupeře na hřišti
soupeře z důvodu rekonstrukce šaten a zázemí. V případě nesouhlasu soupeřů se
změnou pořadatelství budou odehrána utkání na hřišti v Uhřičicích.
Rozpis soutěží - Rozpis OFS Přerov je zveřejněn v elektronické podobě na stránkách
www.ofsprerov.cz.
VV rozhodl o vytisknutí Rozpisu soutěží v papírové podobě pro SR 2018/2019 (oddíly,
kteří požadují RS v papírové podobě, pro předsedy komisí, pro členy VV, rozhodčí).
Od 10. 8. 2018 si oddíly budou moci vyzvednout objednané Rozpisy soutěží na
sekretariátu OFS Přerov, Petřivalského 1.
Zajistí sekretář
Odměna sekretáře OFS – VV schválil odměnu sekretáři OFS za zajištění úkolů jarní
části SR ve výši 6 000,- Kč.
Zajistí předseda VV
Projekt OFS Přerov - brankářská škola OFS bude pokračovat opět od září v Lipníku
nad Bečvou. Budou osloveni všechny oddíly a brankáři, kteří se těchto tréninků již
účastnili.
Dohody o provedení práce - budou vypracovány DPP pro trenéry, kteří se zúčastnili
V. ročníku letního kempu mládeže na Rusavě.
Zajistí sekretář
VV rozhodl o zakoupení antivirového programu a skartovačky pro potřeby OFS
Přerov.
Zajistí sekretář

Měsíc náborů – v září by se měl opět uskutečnit Měsíc náborů, budou osloveny
oddíly, které by měli zájem tuto akci uspořádat.

Příští zasedání VV se uskuteční 28. 8. 2018. Místo a čas bude upřesněn.

Mgr. Roman Páral
Předseda OFS Přerov

