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: 34

Ze dne: 12. 3. 2020

Místo:

Přerov

Přítomni:
Omluveni:
Hosté:
Sekretariát:

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

Program jednání:

1. Zahájení
2. Vyhodnocení z usnesení z 33. zasedání
3. Zprávy z jednotlivých komisí
4. Informace z FAČR
5. Různé
6. Usnesení ze zasedání VV OFS Přerov č. 34

1.

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

2.

Vyhodnocení usnesení z 33. zasedání
- brankářská škola – zaslání pozvánky splněno,
- finále poháru Lion sport – zajištění hřiště splněno.

3.

Zprávy z jednotlivých komisí
Komise mládeže
- schůze KM proběhne 24. 3. 2020,
- 22. 4. 2020 – turnaj U11 a U12 – Brodek u Prostějova.
Komise rozhodčích
- dne 20. 3. 2020 náhradní přezkoušení rozhodčích v zasedací místnosti OFS
Přerov,
- proběhl seminář rozhodčích na Rusavě, vyúčtování předloženo VV.

4. Informace z FAČR
Program soutěží FAČR je do odvolání přerušen.
FAČR vzhledem k novému nařízení Vlády ČR bere na vědomí aktuálně vyhlášený
nouzový stav a informuje tak své členy i veřejnost o tom, že soutěže, které řídí
FAČR, KFS a OFS jsou do dalšího rozhodnutí státních orgánů v této věci přerušeny.
5. Různé
-

-

6.

v Městském domě v Přerově proběhl Sportovec roku 2019 – do síně slávy
Přerovského sportu byl zařazen i pan Josef Zavadil, člen výkonného výboru OFS
Přerov,
žádost o potvrzení FC AJAX Bezměrov z. s.,
zhodnocení VII. ročníku Zimní ligy mládeže některými zástupci klubů, tak KM –
celkově velmi kladné ohlasy,
nabídka webových stránek www.web4sport.cz,
informace o konání Adventního večera pořádaného Olomouckým KFS 27. 11.
2020.

Usnesení ze zasedání VV OFS ze dne 12. 3. 2020
Brankářská škola - z důvodu mimořádných událostí Brankářská škola do
odvolání ZRUŠENA.
Pracovní jednání KFS a OFS – pracovního jednání v Nymburku, se zúčastnil p.
Ivan Bardoň a p. Josef Zavadil. Na jednání byla probírána převážně otázka
činnosti GTM a strategického plánu na roky 2020-2024.
Zimní liga - vyúčtování Zimní ligy mládeže předloženo již na minulém zasedání,
čeká se na dotaci od Olomouckého kraje, tak aby došlo k uzavření VII. ročníku
ZL.
Materiální zabezpečení - VV rozhodl o objednání laserové tiskárny Canon a
vysavače Rowenta pro potřeby svazu.
Školení oddílových rozhodčích – proběhla dvě školení, bude vyhotoven seznam
oddílových rozhodčích a vyvěšen na stránkách www.ofsprerov.cz. Oddíly, které
nevyslaly žádného zástupce, budou mít možnost se zúčastnit třetího,
závěrečného termínu, který se uskuteční před začátkem SR 2020/2021.
Nominační listina rozhodčích – předložena nominační listina rozhodčích pro
jarní část SR 2019/2020, VV ji bere na vědomí. Komise rozhodčích rozhodla o
zrušení webových stránek rozhodčích.

Životní jubileum – na VV byl pozván člen HK a dlouholetý funkcionář pan J.
Kašpárek z důvodu oslavy životního jubilea.

Termín příštího zasedání bude upřesněn.

Mgr. Roman Páral
předseda OFS Přerov

