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:

24

Ze dne: 9. 1. 2019

Místo:

OFS Přerov

Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

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

Program jednání:

1. Zahájení
2. Vyhodnocení z usnesení z 23. zasedání
3. Zprávy z jednotlivých komisí
4. Zprávy z O-KFS
5. Různé
6. Usnesení ze zasedání VV OFS Přerov č. 24

1.

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

2.

Vyhodnocení usnesení z 23. zasedání
- vyúčtování turnaje výběrů konaného dne 16. 11. 2018 - splněno,
- vyplacení odměn funkcionářům - splněno,
- vyhotovení vánočních přání a reklamních složek - splněno,
- vyhotovení žádostí o dotace – Olomoucký kraj - žádosti budou vypracovány
v průběhu ledna 2019.

3. Zprávy z jednotlivých komisí
Komise mládeže
- příprava Zimní ligy mládeže – VI. ročník včetně tomboly,
- zasedání KM – 7. 1. 2019, zápis na stránkách www.ofsprerov.cz
- turnaj starších žáků – organizační výbor – Kyasová, Páral, Hroch,
- turnaj mladších žáků – organizační výbor – Kyasová, Pumprla, Caletka P.

-

Komise rozhodčích
dne 18. 1. 2019 od 16:30 hod. proběhne první část dvoudílného semináře pro
mladé rozhodčí v zasedací místnosti OFS Přerov.
Sportovně technická komise
- Finále Poháru Lion sport – 29. 5. 2019 – místo bude upřesněno na příštím
zasedání (ve finále se střetnou mužstva TJ Sokol Domaželice z. s. –
Tělovýchovná jednota Sokol Soběchleby z. s.).

4. Zprávy z OKFS
- Viz zápis z VV č 1-2019 ze dne 8. 1. 2019,
5. Různé
- vyúčtování finanční podpory z FAČR – vyhotoveno a odesláno v IS,
- vyúčtování dotací Města Přerov a Olomouckého kraje – vyhotoveno a odesláno
v prosinci 2018,
- informace z FAČR - zánik zvláštních práv a povinností klubu Tělovýchovná jednota
Sokol Uhřičice – informace zaslána vedení oddílu,
- distribuce kalendářů – kalendáře jsou stále k vyzvednutí na sekretariátu OFS,
případně předány na VH OFS Přerov dne 8. 2. 2019,
- OFS Přerov pomáhá fotbalistům v Nairobi - kluci do 12 let vyhráli titul MYSA 2018
v legendárních dresech darovaných oddílem TJ Sokol Tovačov,
- řádná Valná hromada OFS Přerov – v pátek dne 8. 2. 2019 v hotelu Na Jižní
v Přerově od 17. 00 hodin,
- pozvánky na turnaje zimní ligy mládeže – při všech turnajích se uskuteční
tombola – výtěžek z tomboly bude výhradně použit na podporu mládeže OFS
Přerov,
- začátek Brankářské školy v roce 2019 se uskuteční dne 7. 3. 2019 od 16.00 –
místo Lipník nad Bečvou,
- letní fotbalový kemp mládeže – zveřejnění plakátu na kemp, přihlášky od 20.
března 2019,
- úhrada webhostingu a domény – 3 207,- Kč, pojištění OFS – 3 254,- Kč,
- nejúspěšnější sportovec roku 2018 Města Přerova – vyhlášení 27. února 2019,
nominace do 18. ledna 2019 na e-mail: sport.prerovsky@denik.cz,
- informace k převodu C a B licencí na OFS a KFS k datu 1. 4. 2019,
- svolání mimořádné Valné hromady FAČR – dne 5. 2. 2019 od 10:00 hod.
v Nymburku,
- svolání řádné Valné hromady OKFS – 28. 2. 2019 – 17.00 – BEA centrum.

6.

Usnesení ze zasedání VV OFS ze dne 9. 1. 2019

Turnaj Slovensko – Považská Bystřice - Výběr OFS Přerov kategorie „U11“ – dne 16.
2. 2019 se výběr OFS Přerov zúčastní turnaje v Považské Bystrici. Vedoucím výpravy
jmenována paní Jarmila Kyasová, spolu s ní se zúčastní další trenéři
KM OFS Přerov a někteří členové VV. Doprava bude zajištěna autobusem – bližší
informace budou na webových stránkách OFS Přerov a budou zaslány do oddílů.
Hráčům bude zajištěno občerstvení po celý den. Hráčům bude zaplaceno pojištění.
Nominace bude zaslána do klubů a bude zveřejněná na internetových stránkách.

zajistí KM + sekretář
Rozpočet OFS - VV schválil mírně přebytkový rozpočet Okresního fotbalového svazu
na rok 2019 s tím, že hospodaření a čerpání rozpočtu OFS bude měsíčně předkládáno
při jednání VV OFS.

Zimní liga mládeže – VV bere na vědomí přípravu a organizační zabezpečení turnajů
starších a mladších žáků. Turnaj starších žáků se uskuteční dne 19. 1. 2019, turnaj
mladších žáků se uskuteční 3. 2. 2019. Všechny turnaje VI. ročníku ZL mládeže se
konají nově v hale v Lipníku nad Bečvou. VV schválil partnery ,,Zimní ligy mládeže“ a
to OFS Přerov, Olomoucký kraj, Město Přerov.
Turnaj starších žáků – organizační výbor – Kyasová J., Páral R. Hroch R.
Turnaj mladších žáků – organizační výbor – Pumprla P., Kyasová J., Caletka P.
Na turnaji mladších žáků a turnaji starších přípravek bude všem zúčastněným
hráčům předán leták s konáním VI. ročníku letního fotbalového kempu mládeže
v termínu (14. 7. – 19. 7. 2019).
zajistí KM + sekretář
Smlouvy s partnery na rok 2019 – do dalšího zasedání VV OFS Přerov mají členové VV
za úkol oslovit současné či nové partnery ohledně spolupráce s Okresním fotbalovým
svazem. VV OFS bude i v dalších měsících pokračovat v hledání nových partnerů.
Inventarizace majetku – dne 18. 1. 2019 se uskuteční inventarizace majetku OFS
Přerov. Inventarizace se zúčastní sekretář OFS, předseda OFS, člen KM. Pozvání
těchto členů komisí zajistí sekretář OFS.
zajistí sekretář
Reklamní předměty – VV schválil výrobu kompletních cen pro turnaje Zimní ligy
mládeže (poháry, medaile, sošky pro nejlepší hráče, brankáře) a zhotovení plátna s
aktuálními oddíly OFS Přerov pro rok 2019 do zasedací místnosti.
Plán práce OFS Přerov – předseda ve spolupráci s ostatními členy a sekretářem
vypracoval plán práce VV OFS Přerov na první pololetí roku 2019, který byl rovněž
schválen. Plán práce bude zaslán jednotlivým členům VV.
zajistí sekretář
Hlášení změn organizačních pracovníků – VV upozorňuje oddíly v případě změny
organizačních pracovníků nahlásit tuto situaci písemně na sekretariát OFS Přerov do 14
dní. Z důvodu úpravy názvu oddílu - uvést svůj název (včetně součásti vyjadřující právní
formu) do souladu s novou právní úpravou žádáme oddíly o nahlášení nového názvu
klubu včetně složení funkcionářů – některé oddíly ještě nemají provedenu změnu názvu
spolku

Kemp talentované mládeže – VV schválil kemp talentované mládeže OFS Přerov
– VI. ročník. Informace ohledně kempu mládeže budou vyvěšeny na stránkách
www.ofsprerov.cz. Od 20. března 2019 se bude možnost na kemp přihlásit – kapacita
(max. 40 míst). Termín konání kempu 14. 7. – 19. 7. 2019. Informace ohledně kempu
mládeže budou vyvěšeny na turnajích Zimní ligy mládeže.
Organizace akcí OFS – VV ukládá všem odborným komisím a členům VV, aby všechny
plánované akce komisí či jednotlivých členů VV předem projednal na zasedání VV a
následně rozhodl o jejich konání nebo účasti na nich
zajistí garanti, případně předsedové komisí
Občerstvení – VV schválil pro r. 2019 finanční částku 400,-Kč měsíčně na nákup
občerstvení pro zasedání odborných komisí (káva, čaj, limo).
Pozvánka na jednání se zástupci Fotbalové asociace ČR – Informace k mimořádné
Valné hromadě a financování neprofesionálního fotbalu v roce 2019 dne 28. 1. 2019
od 18.00 hod v BEA Centru Olomouc. Za OFS Přerov se zúčastní místopředseda pan
Josef Zavadil.
VH FAČR – VV pověřil pana J. Zavadila jako delegáta za OFS Přerov na VH dne 5. 2.
2019 v Nymburku od 10.00 hodin – cesta proplacena (vlaková doprava - jízdenka)
Řádná Valná hromada OFS Přerov – se uskuteční v pátek dne 8. 2. 2019 od 17:00
hod. v hotelu Na Jižní v Přerově. Pozvánka včetně programu a delegačního lístku bude
odeslána oddílům OFS Přerov a zveřejněna na stránkách OFS Přerov na úřední desce.
Valná hromada Olomouckého krajského fotbalového svazu – se uskuteční dne 28. 2.
2019 od 17.00 hodin v BEA Centru Olomouc. Na hodnotící Valnou hromadu vysílají
Okresní fotbalové svazy Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk a Jeseník po pěti
delegátech (členové VV OFS), celkem dvacet pět delegátů s hlasem rozhodujícím
zajistí sekretář

Členství 2019 - Upozorňujeme všechny rozhodčí, oddíly, hráče i funkcionáře, že je
opět nutné do konce února uhradit členství na rok 2019!!!

Termín příštího zasedání VV OFS Přerov – měsíc únor, termín bude včas upřesněn.

Mgr. Roman Páral
předseda OFS Přerov

