Okresní fotbalový svaz Přerov
IČ 01540319
Sídlo: Petřivalského 1,750 02 Přerov
e-mail: ofs@raz-dva.cz
www.ofsprerov.cz
Bankovní spojení: 153451945/0300

Zasedání Výkonného výboru OFS Přerov
Zápis číslo: 32

Ze dne: 16. 1. 2020

Místo:

Přerov

Přítomni:
Omluveni:
Hosté:
Sekretariát:

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

Ing. Caletková

Program jednání:

1. Zahájení
2. Vyhodnocení z usnesení z 31. zasedání
3. Zprávy z jednotlivých komisí
4. Různé
5. Usnesení ze zasedání VV OFS Přerov č. 32

1.

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

2.

Vyhodnocení usnesení z 31. zasedání
- trenérská licence - splněno,
- vyplacení odměn funkcionářům - splněno,
- vyhotovení vánočních přání a reklamních složek - splněno,
- vyhotovení žádostí o dotace – Olomoucký kraj - žádosti budou vypracovány v
průběhu ledna 2020.

3.

Zprávy z jednotlivých komisí
Komise mládeže
- příprava Zimní ligy mládeže – VII. ročník včetně tomboly,
- turnaj starších žáků – organizační výbor – Kyasová, Páral, Pospíšil
- turnaj mladších žáků – organizační výbor – Zavadil, Hroch, Caletka P.
Komise rozhodčích
- dne 17. 1. 2020 proběhne první část semináře pro mladé rozhodčí v zasedací
místnosti OFS Přerov. Další seminář pro mladé rozhodčí bude 7.2.2020.

4. Různé
-

vyúčtování finanční podpory z FAČR – vyhotoveno a odesláno v IS,
seminář pro trenéry starších žáků a dorostů - 13.1.2020 Olomouc,
vyúčtování dotací Města Přerov a Olomouckého kraje – vyhotoveno a odesláno v
prosinci 2019,
distribuce kalendářů – kalendáře jsou stále k vyzvednutí na sekretariátu OFS,
případně předány na turnajích ZLM,
nominace funkcionáře k udělení ocenění Dr. V. Jíry,
pozvánky na turnaje zimní ligy mládeže – při všech turnajích se uskuteční tombola –
výtěžek z tomboly bude výhradně použit na podporu mládeže OFS Přerov,
letní fotbalový kemp mládeže – zveřejnění plakátu na kemp, přihlášky od 17. února
2020,
úhrada webhostingu a domény – 3 207,- Kč, pojištění OFS – 3 254,- Kč,
informace z OKFS – odvolání člena disciplinární komise pana J. Koláčka – hledání
nových adeptů na tuto funkci z řad funkcionářů OFS Přerov,
nejúspěšnější sportovec roku 2019 Města Přerova – vyhlášení březen 2020.

-

5.

Usnesení ze zasedání VV OFS ze dne 16. 1. 2020

Rozpočet OFS - VV schválil mírně přebytkový rozpočet Okresního fotbalového svazu na
rok 2020 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 všech
turnajů. Turnaj starších žáků se uskuteční dne 25. 1. 2020, turnaj mladších žáků se
uskuteční 26. 1. 2020. Všechny turnaje VII. ročníku ZL mládeže se konají opět 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, Páral, Pospíšil
Turnaj mladších žáků – organizační výbor – Zavadil, Hroch, Caletka P.
Turnaj starší přípravky – organizační výbor – Caletka, Hroch, Kyasová
Turnaj mladší přípravky – organizační výbor v řešení
Na turnaji mladších žáků a turnaji starších přípravek bude zveřejněn leták s konáním
VII. ročníku letního fotbalového kempu mládeže v termínu (12. 7. – 17. 7. 2020).
zajistí KM + sekretář

Nominace funkcionářů k udělení ocenění Dr. V. Jíry - do 24. 1. 2020 je možné zaslat
na sekretariát OFS Přerov nominaci z řad funkcionářů k udělení ocenění "Osobnost
fotbalu - nositel plakety Dr. Václava Jíry."

Smlouvy s partnery na rok 2020 – 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.
Halový turnaj dospělých – 1. ročník – VV rozhodl o uspořádání 1. ročníku halového
turnaje dospělých. Turnaj se bude konat dne 22.2.2020 v hale v Lipníku nad Bečvou.
Pozvánka na turnaj bude zveřejněna na stránkách www.ofsprerov.cz a zároveň bude
zaslána do oddílů dne 3.2.2020.
zajistí sekretář

Inventarizace majetku – v únoru se uskuteční inventarizace majetku OFS Přerov.
Inventarizace se zúčastní sekretář OFS, předseda OFS, člen KM. Pozvání těchto členů
komisí zajistí sekretář OFS.
zajistí sekretář

Kemp talentované mládeže – VV schválil kemp talentované mládeže OFS Přerov – VII.
ročník. Informace ohledně kempu mládeže jsou vyvěšeny na stránkách
www.ofsprerov.cz. Od 17. února 2020 se bude možno na kemp přihlásit – kapacita
(max. 40 míst). Termín konání kempu 12. 7. – 17. 7. 2020. Informace ohledně kempu
mládeže budou vyvěšeny na turnajích Zimní ligy mládeže.
Z důvodu navýšení ceny za ubytování a stravné došlo ke zvýšení ceny kempu – 2850,Kč.
Nákup tiskárny - VV rozhodl o zakoupení a instalaci nového programu Windows 10
kvůli končící platnosti starého programu. Dále rozhodl o koupi nové barevné tiskárny.

Občerstvení – VV schválil pro r. 2020 finanční částku 500,-Kč měsíčně na nákup
občerstvení pro zasedání odborných komisí (káva, čaj, limo).
Školení oddílových rozhodčích – školení oddílových rozhodčích proběhne dne
20.2.2020 v 17 hodin v zasedací místnosti OFS Přerov. Přihlášky zasílejte na email
radkapospisilova1@seznam.cz
Pozvánka na pracovní jednání se zástupci Fotbalové asociace ČR – pracovní jednání
se bude konat dne 20. 2. 2020 od 10.00 hod v Nymburku.
Trenérská licence „C“ – další školení trenérské licence ,,C“ bude uspořádáno v květnu
2020. Všechny informace ke kurzu naleznete na stránkách www.ofsprerov.cz nebo u
GTM p. Kroči.

Členství 2020 - Upozorňujeme všechny rozhodčí, oddíly, hráče i funkcionáře, že je
opět nutné do konce února uhradit členství na rok 2020!!!

Příští zasedání VV se uskuteční 18.2.2020

Mgr. Roman Páral
Předseda OFS Přerov

