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: 23

Ze dne: 13. 11. 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 22. zasedání
3. Zprávy z jednotlivých komisí
4. Zprávy z KFSOL
5. Různé
6. Usnesení ze zasedání VV OFS Přerov č. 23

1.

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

2.

Vyhodnocení usnesení z 22. zasedání
- Společenský večer KFSOL - zajištění autobusu a pozvání jednotlivých
funkcionářů - splněno,
- turnaj okresních výběrů v Olomouci – zaslání nominací - splněno,
- brankářská škola – poslední letošní trénink se uskutečnil 1. 11. 2018 –
splněno, pokračování brankářské školy v únoru 2019.

3. Zprávy z jednotlivých komisí
Komise mládeže
- dne 16. 11. 2018 proběhne turnaj výběrů kategorie U11 a U12 v hale UP
v Olomouci (změna termínu a haly),
- příprava Zimní ligy mládeže – 6. ročník.

STK
- STK schválila podzimní část soutěží SR 2018/2019,
- STK rozlosovala jarní část soutěží starších a mladších přípravek soutěžního
ročníku 2018/2019 dle Bergrových tabulek. Družstva byla zařazena do skupin
dle umístění v podzimní části soutěží – viz Rozpis soutěže 2018/19.
Komise rozhodčích
- dne 16. 11. 2018 proběhne výroční zasedání KR.
4. Zprávy z OKFS
- Viz zápis z VV č 11 ze dne 6. 11. 2018,
- Vzhledem ke změně systému financování FSČR dochází k nenaplnění NF. Od
nového kalendářního roku nebudou příspěvky na pořizování mládežnických
turnajů poskytovány,
- poskytnutí příspěvku ve výši 50.000,- Kč na mládež – vyúčtování do poloviny
prosince 2018. VV rozhodl profinancovat částku (medaile pro vítěze
mládežnických kategorií, ZL mládeže, brankářská škola, turnaje okresních
výběrů atd.),
- Kalendáře OKFS – budou předány na okresy 27. 11. 2018 a poté distribuovány
jednotlivým oddílům.

5. Různé
- vyúčtování turnaje výběrů U11, U12 – Šumperk,
- příprava Zimní ligy mládeže – 6. ročník,
- vyúčtování finanční podpory z FAČR – termín vyúčtování je do 31. 12. 2018 (platí
jen pro oddíly, které mají z FAČR uzavřené smlouvy o spolupráci),
- zimní liga mládeže – oddíly se mohou přihlašovat až po zaslání pozvánky,
- distribuce kalendářů – kalendáře budou k vyzvednutí od 28. 11. 2018 – 7. 12.
2018 na sekretariátu OFS,
- brankářská škola – vyhodnocení 1. ročníku – jarní část 2018/2019,
- medaile, poháry, diplomy na ZL mládeže – P. Francová – Maka Design,
- termín trenérské licence ,,C“ – 16-17. 2. 2019 – přesun trenérské licence na okres
Prostějov – informace uveřejněna na internetových stránkách,
- ukončení činnosti ve funkci předsedy TJ Sokola Tovačov – pan Vybíral Vladimír,
- zaslání nominovaných na Slavnostní večer sekretáři OKFS,
- poděkování partnerům OFS Přerov za podporu v roce 2018.

6.

Usnesení ze zasedání VV OFS ze dne 13. 11. 2018

Projekt OFS Přerov - brankářská škola OFS – 5. podzimní brankářská škola se
uskutečnila ve čtvrtek 1. 11. 2018 od 16.00 hodin v Lipníku nad Bečvou. Další
pokračování brankářské školy bude na začátku února 2019. O přesném termínu
budete včas informováni. Vyhodnocení prvního ročníku proběhne na jednom
z prvních jarních tréninků.

Výsledky soutěže OFS – VV schválil výsledky soutěže OFS za podzimní část na základě
podkladů, které předložil předseda STK.

Dotační programy Olomouckého kraje - program na podporu sportovních akcí
v Olomouckém kraji v roce 2019 a podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů žádosti budou vypracovány v lednu 2019.
Zajistí sekretář
Odměny členů odborných komisí – VV schválil finanční odměny za rok 2018 členům
odborných komisí, které mají pravidelné zasedání (STK, DK, KM, KR + OÚ). VV schválil
finanční odměnu sekretáři OFS za zajištění úkolů podzimní části SR.
Zajistí sekretář
Turnaj okresních výběrů – dne 16. 11. 2018 proběhne turnaj výběrů U11 a U12
v Olomouci v hale UP (změna místa konání a haly). Po skončení turnaje bude
vyhotoveno vyúčtování turnaje.
Vánoční blahopřání - VV rozhodl o vyhotovení ,,30 ks“ novoročenek a poté zaslání
partnerům (Ol. Kraj, Město Přerov atd.).
VV rozhodl o vyhotovení reklamních složek OFS Přerov včetně vizitek – počet 200 ks.
Kalendáře budou k vyzvednutí od 27. 11. 2018 – 7. 12. 2018 na sekretariátu OFS
(členové komisí OFS, jednotlivé oddíly).
Zajistí sekretář
Trenérská licence – z kapacitních důvodů se vzdělávání ,,C“ licence FAČR, které se
mělo konat v Přerově v termínu 16-17. 2. 2019 uskuteční v Prostějově. Termín
zůstává stejný!!!
Hlášení změn organizačních pracovníků – VV upozorňuje oddíly v případě změny
organizačních pracovníků nahlásit tuto situaci písemně na sekretariát OFS Přerov do
14 dní.
Sekretariát - Ve dnech 10. 12. 2018 - 31. 12. 2018 bude sekretariát uzavřen – čerpání
dovolené. Z důvodu nástupu na mateřskou dovolenou bude od 2. 1. 2019 zajištovat
chod sekretariátu pan Mgr. Petr Caletka, s kterým bude po dobu mateřské dovolené
sepsána Dohoda o provedení práce. Úřední hodiny po dobu zástupu budou
zveřejněny na našich internetových stránkách do konce kalendářního roku.
Termín příštího zasedání VV OFS Přerov – začátek měsíce ledna 2019.
VV OFS Přerov děkuje všem za odvedenou práci a spolupráci v roce 2018, přeje
příjemné a klidné svátky a v roce 2019 zejména pevné zdraví a celkovou pohodu.

Mgr. Roman Páral
Předseda OFS Přerov

