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:

27

Ze dne: 21. 5. 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 26. zasedání
3. Zprávy z jednotlivých komisí
4. Zprávy z O-KFS
5. Různé
6. Usnesení ze zasedání VV OFS Přerov č. 27

1.

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

2.

Vyhodnocení usnesení z 26. zasedání
- turnaj okresních výběrů „O pohár předsedy O-KFS“ - splněno,
- projekty FAČR – žádost o příspěvek na letní fotbalový kemp - splněno,
- krajské finále veteránské soutěže v Prosenicích - splněno,
- účast na VH FAČR - splněno,
- letní kemp mládeže - odeslání informací o kempu a platbě přihlášeným splněno.

3. Zprávy z jednotlivých komisí
Komise mládeže
- závěrečný turnaj okresních výběrů U 11 , U 12 "O Pohár předsedy O-KFS"
na hřišti KMK Přerov – výsledky zveřejněny na stránkách OFS Přerov,
- letní kemp mládeže – vedení kempu – Jarmila Kyasová,
- informace o mini kempu.

-

Komise rozhodčích
seminář rozhodčích.
Sportovně technická komise
- příprava finálového utkání poháru LION SPORT,
- přibývání zápasů, kdy se nedostaví hostující oddíl,
- poslední kolo – možnost v jednotný začátek.
Disciplinární komise
- předseda DK pan R. Maceček zároveň působí jako člen DK na Moravě.

4. Zprávy z OKFS
- Viz zápis z VV č. 5-2019 ze dne 10. 5. 2019,
5. Různé
- brankářská škola v roce 2019 – poslední tréninková jednotka proběhne
13.6.2019,
- letní fotbalový kemp mládeže – informace k platbě letního kempu zaslána
rodičům – platba do konce měsíce května,
- FAČR – schválena dotace pro OFS,
- Okresní správa sociálního zabezpečení – kontrola plnění povinností
v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti proběhla
v pořádku, bez závad,
- proběhl IV. ročník turnaje fotbalových veteránů „ O pohár předsedy Ol-KFS“,
- proběhl závěrečný turnaj okresních výběrů U 11 , U 12 "O Pohár předsedy OKFS".
- FAČR – schválení klubu TJ Sokol Horní Újezd, z. s. sloučení klubů z: FK Býškovice Horní Újezd, z.s. (7140571 - zánik) na: TJ Sokol Horní Újezd, z.s. (nový klub),
- bago branky – všechny oddíly okresu Přerov již mají převzaté bago branky
- lístky ČR – Bulharsko, ČR – Černá Hora,
- 2K Consulting – reklamní plnění – 10 000,- Kč.

6.

Usnesení ze zasedání VV OFS ze dne 21. 5. 2019

Losovací aktiv OFS – VV rozhodl o pořádání Losovacího aktivu OFS Přerov v úterý
2.7.2019 v 17:00 hodin v Přerově – v hotelu Na Jižní. Sekretář objedná prostor a pitný
režim. Sekretář zajistí společně s STK zaslání přihlášek do soutěží oddílům – přihlášky
oddílům budou zaslány do konce května. Sekretář zajistí pozvání předsedů všech
odborných komisí na losovací aktiv.

Pozvánka na mezistátní přátelské fotbalové utkání s výběrem ObFZ Povážská
Bystrica se uskuteční dne 22. 6. 2019 ve sportovním areálu Tatran Všechovice.
Pozvánka bude rozeslána funkcionářům OFS, rozhodčím a funkcionářům jednotlivých
oddílům.

Vyúčtování mládežnických výběrů „U11“ a „U12“ – hřiště KMK – VV schválil konečné
vyúčtování mládežnických výběrů na turnaji v Přerově.
Vyúčtování veteránského turnaje – VV schválil konečné vyúčtování účasti OFS Přerov
na veteránském turnaji, který se konal v Prosenicích dne 10.5.2019.
Předávání pohárů – na každé předávání pohárů vítězům bude pozván partner
soutěže. Fotky vítězných družstev budou uveřejněny na našich internetových
stránkách.
Přihlášky do soutěží – termín odevzdání přihlášek do soutěží na nový SR 2019/2020
je 19. června 2019.
Informace k platbě startovného – startovné na SR 2019/2020 je potřeba uhradit na
účet OFS Přerov do 19. 6. 2019. Všechny informace byly zaslány oddílům e-mailem.
Brankářská škola – vyhotovení DPP s trenéry brankářů. Zhodnocení účasti na všech
tréninkových jednotkách proběhne po posledním tréninku před prázdninami, který se
bude konat dne 13. 6. 2019.

Termín příštího zasedání VV OFS Přerov - 25. 6. 2019 – místo upřesněno.

Mgr. Roman Páral
předseda OFS Přerov

