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: 21

Ze dne: 28. 8. 2018

Místo:

OFS Přerov

Přítomni:
Omluveni:
Hosté:
Sekretariát:

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

Program jednání:

1. Zahájení
2. Vyhodnocení z usnesení z 20. zasedání
3. Zprávy z jednotlivých komisí
4. Různé
5. Usnesení ze zasedání VV OFS Přerov č. 21

1.

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

2.

Vyhodnocení usnesení z 20. zasedání
- Mini kemp výběrů OFS Přerov v Kozlovicích dne 20. 8. 2018 - splněno,
- Vyhodnocení letního kempu - splněno,
- Nominační listina rozhodčích k předložení VV - splněno,
- Vyzvedávání Rozpisu soutěží na SR 2018/2019 - částečně splněno,
- Dohody o provedení práce pro trenéry účastnící se letního kempu mládeže
OFS Přerov na Rusavě - splněno,
- Oslovení oddílů ohledně uspořádání akce Měsíc náborů – splněno,
- Zakoupení skartovačky – splněno.

3. Zprávy z jednotlivých komisí
Komise mládeže – Dne 20. 8. 2018 proběhl jednodenní mini kemp výběru U11 a
U12 v Kozlovicích. Vybraní hráči se zúčastní turnaje výběrů, který proběhne dne 9.
10. 2018 v Šumperku. V měsíci září proběhne zasedání KM.
STK – dne 19. 9. 2018 proběhne finále Poháru FAČR. STK bude zasedat již v úterý
dne 18. 9. 2018 v 17:00 hod. Odstoupení oddílu KMK Zubr Přerov z. s. z okresní
soutěže mužů.

Komise rozhodčích – předložila nominační listinu rozhodčích pro podzimní část SR
2018/2019. Dne 7. 9. 2018 proběhne seminář rozhodčích.
V SR 2018/2019 bude rovněž obsazována soutěž mladších žáků.
4. Různé
- Semifinálové utkání Poháru LION SPORT dne 29. 8. 2018,
-Trenérsko-metodický úsek FAČR připravuje otevřít 2. běh kurzu Kondičního
trenéra FAČR,
- FAČR - První část finanční podpory odeslána do klubů,
- Dotační programy statutárního města Přerov pro rok 2019 – od 23. 10. – 3. 11.
2018,
- Fotky do kalendáře OKFS – posílat na OFS do 20. 9. 2018,
- pan Vlastimil Dobeš – nákup smutečního věnce,
- informace ohledně konání ZL mládeže ve sportovní hale v Lipníku nad Bečvou.

5.

Usnesení ze zasedání VV OFS ze dne 28. 8. 2018

Mini kemp výběrů OFS Přerov – Vyhodnocení mini kempu, který proběhl dne 20. 8.
2018 na hřišti FK Kozlovice.
Nominační listina rozhodčích OFS Přerov – VV schválil nominační listinu rozhodčích
OFS Přerov pro podzimní část SR 2018/2019.

Projekt OFS Přerov - brankářská škola OFS – 1. podzimní brankářská škola se
uskuteční ve čtvrtek 6. 9. 2018 od 16.00 hodin v Lipníku nad Bečvou.
Měsíc náborů – do 31. srpna 2018 se mohou hlásit oddíly k uspořádání akce Měsíc
náborů.
Společenský večer OKFS 2018 - Olomoucký krajský fotbalový svaz ve
spolupráci s jednotlivými okresními fotbalovými svazy uskuteční 3. ročník
společenského adventního večera v sále BEA centrum dne 23. 11. 2018.
V rámci Adventního večera bude oceněno z každého OFS 10 dlouholetých
zasloužilých funkcionářů za jejich podíl na rozvoji fotbalu v Olomouckém kraji. Účast
na společenském večeru bude zajišťovat každý OFS.
Oddíly OFS Přerov mohou nahlásit případné dlouholeté funkcionáře na ocenění za
jejich podíl na rozvoji fotbalu. VV bude přijímat návrhy na ocenění zasloužilých členů
fotbalových oddílů do 20. 9. 2018. Návrhy, které budou shromažďovány na
sekretariátu OFS a budou projednány na zasedání VV v měsíci říjnu.
VV OFS ihned poté nahlásí jména 10 dlouholetých zasloužilých
funkcionářů. Formuláře
ohledně
oceněných
s jejich
krátkým
fotbalovým
životem budou
zaslány na Olomoucký krajský fotbalový svaz.
Předseda s těmito lidmi projedná účast
na tomto Společenském
večeru. Z každého OFS se počítá z účastí cca 50 lidí + 10 oceněných funkcionářů.

VV OFS Přerov osloví další funkcionáře oddílů z účastí na tomto společenském večeru,
kde budou reprezentovat náš okres. Pro zajištění účasti vybraných zástupců našeho
okresu bude připraven autobus.
Činovníci, kteří dostali plaketu Dr. Jíry, nebudou nominováni na ocenění, ale budou
na slavnostní večer pozváni. Členové komisí OKFS budou rovněž pozváni zvlášť.

Příští zasedání VV se uskuteční začátkem měsíce října, termín bude dodatečně upřesněn.

Mgr. Roman Páral
Předseda OFS Přerov

