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: 39

Ze dne: 19. 11. 2020

Místo:

zasedací místnost OFS

Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

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

Program jednání:

1. Zahájení
2. Informace z KFSOL
3. Informace z FAČR
4. Různé
5. Usnesení ze zasedání VV OFS Přerov č. 39

1.

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

2.

Informace z KFSOL
- viz Zápis VV KFSOL č. 9 ze dne 3. 11. 2020,
- zrušení Slavnostního večera KFSOL.

3.

Informace z FAČR
- Aktuální COVID informace,
- Mimořádná finanční podpora – urgence faktur, informace k vyúčtování mají
být zaslány v nejbližší době.

4.

Různé
-

Fotbalový balíček: Žádosti pro ročníky 2013 byly spuštěny,
Možnost realizace kurzu pro trenéry - C licence – více informací na stránkách
www.ofsprerov.cz,
distribuce kalendářů – dodání kalendářů, následně budou oddílům předávány
na začátku ledna na Valné hromadě OFS Přerov.

5. Usnesení ze zasedání VV OFS ze dne 19. 11. 2020
Turnaj výběru U11, U12 v Brodku u Prostějova – vyúčtování turnaje předloženo
na zasedání VV.

Kurzy trenérské licence C - možnost distančně absolvovat kurz pro trenéry licence
C (jeho teoretickou část), a to prostřednictvím ONLINE setkání. V případě zájmu
kurz proběhne přes aplikaci ZOOM v termínu 12. - 13. prosince 2020.
Brankářská škola 2020 – vyúčtování předloženo na zasedání VV.

Termínová listina pro jarní část SR 2020/2021 – termínová listina pro jarní část
bude zveřejněna po dalším zasedání VV (po 15.12.2020).

Členské kluby k vyloučení z FAČR – členské kluby, které neměly ve dvou po sobě
jdoucích ročnících přihlášené žádné družstvo v soutěžích byly vyloučeny z FAČR –
oddíl Tělovýchovná jednota Haná Měrovice, z.s., Tělovýchovná jednota Žákovice,
TJ Sokol Horní Újezd, z.s., Tělovýchovná jednota Sokol Drahotuše, z.s. Těmto
oddílům byla tato informace zaslána.
Společenský večer OKFS 2020 – Z důvodu COVID-19 došlo ke zrušení
společenského večeru OKFS. Oddíly OFS Přerov i přesto mohly nahlásit případné
dlouholeté funkcionáře na ocenění za jejich podíl na rozvoji fotbalu. VV projednal
jména dlouholetých zasloužilých funkcionářů: pí. Miroslava Ženčáková, p. Josef
Valenta, p. Petr Caletka st., p. Karel Josl a pan Václav Karabina. Formuláře výše
oceněných budou s jejich krátkým fotbalovým životopisem zveřejněny. Ocenění
proběhne na Valné hromadě OFS Přerov dne 5.1.2021. Předseda OFS Přerov s
těmito lidmi projedná účast na VH.
Odměny členů odborných komisí – VV schválil finanční odměny za rok 2020
členům odborných komisí, které mají pravidelné zasedání (STK, DK, KM, KR + OÚ).
VV schválil finanční odměnu sekretáři OFS.
Zajistí sekretář
Letní fotbalový kemp Rusava 2021 – předběžný termín letního fotbalového
kempu 11.7. – 16.7.2021. VV rozhodl o zakoupení věcí na tento kemp.
Hlášení změn organizačních pracovníků – VV upozorňuje oddíly v případě změny
organizačních pracovníků nahlásit tuto situaci písemně na sekretariát OFS Přerov
do 14 dní.
Závěrečné posezení komisí OFS Přerov – z důvodu COVID-19 rozhodl VV o zrušení
závěrečného posezení komisí.

Plán práce – byl vyhotoven plán práce na rok 2021 včetně návrhu rozpočtu.

VV na svém zasedání zhodnotil celé dosavadní volební období.
Sekretariát – uzavření sekretariátu od 10.12.2020 –1.1.2021.

Termín příštího zasedání - 15. 12. 2020 v 16:00 hod. v zasedací místnosti OFS
Přerov.

Mgr. Roman Páral
předseda OFS Přerov

