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: 33

Ze dne: 19. 2. 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 32. zasedání
3. Zprávy z jednotlivých komisí
4. Informace z KFSOL
5. Různé
6. Usnesení ze zasedání VV OFS Přerov č. 33

1.

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

2.

Vyhodnocení usnesení z 32. zasedání
- smlouvy s partnery – splněno,
- nominace funkcionářů k udělení ocenění Dr. V. Jíry – splněno a odesláno na
KFSOL,
- turnaje Zimní ligy mládeže - splněno,
- vyhotovení žádostí o dotace – Olomoucký kraj – splněno.

3.

Zprávy z jednotlivých komisí
Komise mládeže
- vyhodnocení Zimní ligy mládeže.
STK
- termín pro zadávání hlášenek do IS pro jarní část SR 2019/2020 je již 8.3.2020,
- finále poháru LION SPORT – termín 13.5.2020 na hřišti v Hustopečích n. B.
Komise rozhodčích

- dne 28. 2. 2020 proběhne třetí část semináře pro mladé rozhodčí v zasedací
místnosti OFS Přerov,
- Seminář rozhodčích na Rusavě – proběhne 6.3.-7.3.2020.
4. Zprávy z KFSOL
- Turnaj výběrů – turnaj se uskuteční 22.4.2020 v Brodku u Prostějova,
- 27.11.2020 se uskuteční Slavnostní večer KFSOL v BEA centru.
5. Různé
-

Zveřejnění termínové listiny na jaro 2019/2020 na stránkách www.ofsprerov.cz,
Školení oddílových rozhodčích – 20.2.2020 v zasedací místnosti OFS Přerov,
Digitalizace členství FAČR – více informací na webových stránkách,
VV rozhodl o zakoupení balíku pro funkcionáře OFS Přerov p. Jiřího Kašpárka, člena
hospodářské komise, z důvodu významného životního jubilea.

6.

Usnesení ze zasedání VV OFS ze dne 18. 2. 2020

Zimní liga mládeže – VV vzal na vědomí informaci o výsledcích již VII. ročníku Zimní ligy
mládeže, který se konal v měsících leden – únor 2020.
Zimní liga mládeže – vyúčtování všech turnajů Zimní ligy mládeže.
Pracovní jednání KFS a OFS – za OFS Přerov se pracovního jednání v Nymburku, které
se uskuteční ve čtvrtek 20.2.2020 zúčastní p. Ivan Bardoň a p. Josef Zavadil.
Halový turnaj dospělých – 1. ročník – VV rozhodl o ZRUŠENÍ 1. ročníku halového
turnaje dospělých z důvodu nízkého počtu přihlášených družstev.

Pohár LIONSPORT – finálové utkání se odehraje 13. 5. 2020 od 17.00 hodin na hřišti
V Hustopečích nad Bečvou. Ve finále se představí oddíly TJ Sokol Domaželice a TJ Sokol
Bělotín. Sekretář společně s STK zajistí veškeré potřebné záležitosti týkající se
finálového utkání: zajištění hřiště, 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, pozvání
hlavního partnera firmy Lion sport, pořadatelskou službu (HP – člen STK), vstupné
– domácí oddíl, pohár, diplom, poukaz na nákup zboží pro vítěze, diplom, poukaz na
nákup zboží pro poražené mužstvo.
Kemp talentované mládeže – Informace o platbě letního fotbalového kempu mládeže
bude poslána zákonným zástupcům na jejich emailové dresy. Termín platby do 15. 5.
2020 na účet OFS Přerov. Věková hranice účastníků kempu U9-12 s platností od SR
2020/2021. Veškeré informace ohledně kempu na stránkách www.ofsprerov.cz –
Komise – komise mládeže – fotbalový kemp OFS Přerov – Fotbalový kemp 2020.

Brankářská škola – začátek brankářské školy již v březnu 2020 podle počasí. O přesném
termínu budou rodiče a oddíly včas informováni.

Informace ohledně spolupráce OFS s ostatními partnery – doposud se pro rok 2020
podařilo získat finanční prostředky od těchto partnerů:
-

Příspěvek na Podporu sportu – Zimní liga mládeže – Město Přerov – 17 000,Kč,
Příspěvek na Letní kemp mládeže – Město Přerov – 7 500,- Kč
Sibom s. r. o, Pneu – smlouva o reklamě a propagaci,
STAMAK TRADE s. r. o. – smlouva o reklamě a propagaci,
MAX SERVIS s. r. o. – smlouva o reklamě a propagaci,
Exekutorský úřad – smlouva o reklamě a propagaci,
Jankusport – smlouva o reklamě a propagaci,
NEPAMO – smlouva o reklamě a propagaci,
p. Charvát – Hornobenešovská výroba knedlíků – finanční příspěvek k zajištění
cen do tomboly na Zimní ligu mládeže.

Podaná žádost:
příspěvek na Podporu sportovních akcí - Zimní liga mládeže – Olomoucký kraj,
příspěvek na Podporu zahraničních vztahů - spolupráce s ObFZ Považská
Bystrice – Olomoucký kraj.

-

Partneři v oblasti anket OFS, tomboly při ZL mládeže:
Čalounictví Hrubý s. r. o., Rožnovská travní semena s. r. o., BON TON s.r.o.,
Penzion u Ráztoky, Maka Design, Hanácká kyselka, Bemaprint, Lion sport,
NEPAMO, EMOS, Hornobenešovská výroba knedlíků – p. Charvát, Karlova
Studánka, Exekutorský uřad – p. Jícha, Sibom Pneu s.r.o., United Polymers – p.
Bardoň, Max Servis, Hotel Praděd – Vysílač – T. Hrazdil.
Všem partnerům patří velké poděkování za podporu Okresního
fotbalového svazu Přerov.

Příští zasedání VV se uskuteční 12.3.2020

Mgr. Roman Páral
Předseda OFS Přerov

