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: 22

Ze dne: 9. 10. 2018

Místo:

OFS Přerov

Přítomni:
Omluveni:
Hosté:
Sekretariát:

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

Program jednání:

1. Zahájení
2. Vyhodnocení z usnesení z 21. zasedání
3. Zprávy z jednotlivých komisí
4. FAČR
5. Různé
6. Usnesení ze zasedání VV OFS Přerov č. 22

1.

Zahájení
- zasedání VV OFS zahájil předseda p. Páral, který přivítal přítomné členy na
zasedání VV a omluvil ze zasedání pana Pumprlu.

2.

Vyhodnocení usnesení z 21. zasedání
- Měsíc náborů – hřiště Všechovice - splněno,
- Vyzvedávání Rozpisu soutěží na SR 2018/2019 - splněno,
- turnaj okresních výběrů v Šumperku - splněno,
- Finálové utkání poháru FAČR – okresní kolo - splněno,
- Společenský večer OKFS 2018 – OFS Přerov přijímalo návrhy na ocenění
zasloužilých členů fotbalových oddílů do 20. 9. 2018 - - splněno,
- Dotace Město Přerov na Zimní ligu mládeže a Letní fotbalový kemp – bude
odevzdáno 11.10.2018,
- Zakoupení antivirového programu – splněno.

3. Zprávy z jednotlivých komisí
Komise mládeže
- dne 9. 10. 2018 proběhl turnaj výběrů kategorie U11 a U12 v Šumperku,
- další turnaj výběrů těchto kategorií proběhne 25.11.2018 v Olomouci,
nominovaní hráči budou včas informováni,

- 28.9.2018 proběhl Měsíc náborů na hřišti Tatran Všechovice.

-

STK
dne 19. 9. 2018 proběhlo finále Poháru FAČR – vítěz FK Spartak Lipník nad Bečvou,
z.s.
Komise rozhodčích
– dne 12. 10. 2018 proběhne seminář rozhodčích,
- pozvánka na divadelní představení „Sudí“, které proběhne dne 19.10. 2018
v Olomouci – více info na stránkách OFS Olomouc, předprodej vstupenek na
sekretariátu OFS Olomouc,
- všichni rozhodčí si do konce září vyzvedli PF a Rozpisy soutěží.

4. FAČR
Mimořádná finanční podpora z vlastních zdrojů FAČR
V roce 2018 je přímá finanční podpora FAČR poskytována členským klubům
formou úhrady nákladů za rozhodčí a delegáty s výjimkou klubů profesionálních
soutěží. Protože by u některých klubů došlo změnou systému podpory k jejímu
snížení oproti původně schválenému modelu, bylo FAČR rozhodnuto o poskytnutí
mimořádné finanční podpory těmto klubům.
Výše finanční podpory pro příslušný klub byla stanovena jako rozdíl mezi
podporou vypočtenou dle rozhodnutí VH FAČR 2017 a nákladů na rozhodčí a
delegáty příslušného klubu za rok 2017 s přihlédnutím k reálnému vývoji nákladů
v roce 2018.
Finanční podpora bude klubům odeslána z transparentního účtu FAČR v
Komerční bance do 15.10.2018. Tuto mimořádnou finanční podporu nebude
nutné vyúčtovat FAČR.
5. Různé
- Dotační programy statutárního města Přerov pro rok 2019 – do 12. 10. 2018,
- Měsíc náborů – se uskutečnil 28. 9. 2018 ve Všechovicích,
- vstupenky na utkání Česko x Slovensko,
- objednání diářů pro členy komisí OFS Přerov,
- Olomoucký kraj – dotace - Program na podporu sportovní činnosti – žádosti do
9.11.2018,
- dotace MŠMT – MŮJ KLUB 2019 - žádosti odevzdat do 31.10.2018,
- kroužek pro aktivní hráče fotbalu – gymnastika pro fotbalisty – více na
www.scvatlas-bios.cz,
- finále Poháru FAČR - vítězství oddílu FK Spartak Lipník nad Bečvou, z.s. – oddíl
postupuje do krajského kola poháru FAČR,
- mimořádná finanční podpora z vlastních zdrojů FAČR,
- létající týmy trenérů – oddílům byla emailem zaslána informace o využití nabídky
létajících trenérů,
- v rámci projektu FAČR "Létající trenéři" proběhne v pátek 12.10. od 15:30 hod.
na hřišti v Bělotíně ukázkový trénink starších a mladších přípravek pod vedením
Lukáše Staroby (Grassroots trenér mládeže Olomouckého KFS), Michala Hrubého

(trenéra přípravek Sigmy Olomouc) a Jana Kroči (Grassroots trenéra mládeže OFS
Přerov),
- OFS Přerov pomáhá – další sady dresů a kopaček od oddílů OFS Přerov byly
odeslány pro mládežníky v Nairobi,
- Grassroots trenér mládeže OFS Přerov - informace o činnosti GTM byly oddílům
zaslány emailem,
- 2. Národní Grassroots konference FAČR – v úterý 18. 9. 2018 proběhla ve
sportovním centru v Nymburku 2. Národní Grassroots konference FAČR za účasti
zástupců Fotbalové asociace České republiky, předsedů krajských a okresních
fotbalových svazů a dalších sportovních hostů.

6.

Usnesení ze zasedání VV OFS ze dne 9. 10. 2018

Projekt OFS Přerov - brankářská škola OFS – 4. podzimní brankářská škola se
uskuteční ve čtvrtek 18. 10. 2018 od 16.00 hodin v Lipníku nad Bečvou. Do konce roku
2018 proběhnou ještě další dvě brankařské školy, a to tyto termíny: 1.11.2018 a
15.11.2018. V těchto dvou termínech se brankařská škola již uskuteční v hale v Lipníku
nad Bečvou. Poté bude brankařská škola pokračovat od února 2019 v hale v Lipníku n.
B.
Měsíc náborů – Akce „měsíc náborů“ se uskutečnila dne 28. 9. 2018 na hřišti ve
Všechovicích. Foto z akce najdete na stránkách www.ofsprerov.cz.
Pohár FAČR OFS Přerov – finálové utkání se odehrálo dne 19. 9. 2018 na hřišti ve
Vlkoši. Ve finále se představily oddíly Tělocvičná jednota Sokol Vlkoš x FK Spartak
Lipník nad Bečvou, z.s. Sekretář společně s STK zajistil veškeré potřebné záležitosti
týkající se finálového utkání: proplacení nákladů za hřiště, zajištění šaten pro dvě
družstva a delegované rozhodčí, zveřejnění finálového utkání v Přerovském týdeníku
a na internetových stránkách, pitný režim pro obě družstva, pozvánka – sportovní
redaktor Přerovského týdeníku, pohár pro vítěze, diplom, finanční příspěvek.
Vyhotovení celkového vyúčtování poháru FAČR.
Turnaj okresních výběrů – dne 9.10.2018 proběhl v Šumperku turnaj výběrů U11 a
U12. Bude vyhotoveno vyúčtování turnaje.
Trenérské licence
- Licence C - 10. 11. – 11. 11. 2018 (Olomouc – v sídle KFS – Na Střelnici 39)
- přednostně budou přijati posluchači současně přihlášení k navazujícímu
studiu grassroots „C“ a „B“ licence.
- 02. 02. – 03. 02. 2019 (Olomouc – v sídle KFS – Na Střelnici 39)
- 16. 02. – 17. 02. 2019 (Přerov – v sídle OFS – Petřivalského 1)
- 02. 03. – 03. 03. 2019 (Šumperk – ZŠ Sluneční, Šumperk)
- GRASSROOTS „C“ – licence - 22. 11. – 25. 11. 2018 (Olomouc – v sídle KFS – Na
Střelnici 39)
- Licence „B“ - 1. Část 30. 11. – 02. 12. 2018

2.
3.
4.
5.

Část 14. 12. – 16. 12. 2018
Část 04. 01. – 06. 01. 2019
Část – termínově bude upřesněno
Část – Závěrečné zkoušky – 22. 2. – 24. 2. 2019

- DOŠKOLENÍ LICENCE „B“ a „C“ - Doškolení proběhne v neděli 20. 01. 2019 (Olomouc
– v sídle KFS – Na Střelnici 39)
Částky za školení: Licence ,,C" – 1500 Kč,Licence GR,,C" - 2 500 Kč, Licence ,,B“ - 4 000
Kč, doškolení „C“ a „B“ licence– 400 Kč
Veškeré přihlášky musí být přes FAČR .

Společenský večer OKFS 2018 - Oddíly OFS Přerov mohly nahlásit případné
dlouholeté funkcionáře na ocenění za jejich podíl na rozvoji fotbalu. VV projednal
jména dlouholetých zasloužilých funkcionářů: p. Josef Dočkal, p. Jiří Kašpárek, p.
Pavel Pumprla, p. Ing. Vlastimil Němec, p. Rudolf Šrámek, p. Vladislav Frydrych, p.
Vladimír Sedlák, p. Josef Lochman, p. Pavel Němčák, p. Miroslav Krutil.
Formuláře výše oceněných budou s jejich krátkým fotbalovým životopisem zaslány na
OKFS. Předseda OFS Přerov s těmito lidmi projedná účast na Společenském večeru.
Pro všechny účastníky z OFS Přerov bude zajištěn autobus.

Společné zasedání VV a členů odborných komisí OFS Přerov – VV rozhodl o pozvání
všech členů komisí na Společenský večer OKFS, který proběhne dne 23. 11. 2018
Budou zaslány pozvánky jednotlivým členům komisí, popřípadě předány sekretářem
na jednotlivých zasedáních komisí.
Zajistí předseda, sekretář

Zimní liga mládeže – VI. ročník - Informace k jednotlivým turnajům
,, Až po zaslání pozvánky na turnaj se oddíly mohou přihlásit na vypsaný turnaj“
Turnaj starších žáků (19. 1 2019) – pozvánky budou zaslány jednotlivým oddílům této
věkové kategorie začátkem ledna 2019, závazné potvrzení oddíly do 11. 1. 2019.
Turnaj mladších žáků (3. 2. 2019) – pozvánky budou zaslány jednotlivým oddílům
této věkové kategorie začátkem ledna 2019, závazné potvrzení oddíly do 18. 1. 2019.
Turnaj starších přípravek (9. 3. 2019) – pozvánky budou zaslány jednotlivým
oddílům této věkové kategorie v polovině února 2019, závazné potvrzení oddíly do
1. 3. 2019.

Turnaj mladších přípravek (17. 3. 2019) – pozvánky budou zaslány jednotlivým
oddílům této věkové kategorie na konci února, závazné potvrzení oddíly
do 8. 3. 2019.
Šestý ročník Zimní ligy mládeže se uskuteční nově v hale v Lipníku nad Bečvou.
Pronájem haly v těchto termínech zajistí sekretář OFS.
Zajistí sekretář

Příští zasedání VV se uskuteční 13. 11. 2018 v 16:30 hod. v zasedací místnosti OFS
Přerov.

Mgr. Roman Páral
Předseda OFS Přerov

