
okresní fotbalový svaz Děčín. 405 02 Děčín.
Ustecká 196113

(telefon: 734 622 232, e-mail: fotbalofsdc@seznam.cz,IC 228 828 04)

ZAPIS číslo t3l2014

z jednání w oFS Děčín, konaného dne 16. prosince 20Í4 v Děčíně

Přítomni: Bc. L. Šimeček, K. Šnajdr, J. oborník, L. Šeftík, o. Tetřev, M. Brynda, M. Maják
Hosté: B. Jachimstál' D. Sieber' J. Adamčík

Došlá pošta:

pe Čn - komuniké z 15. řádného zaseďáni vv pa ČR
pa Čn - žádost o zasláttí kontaktů na oddíly hrající soutěže oFS Děčín
Úru's - nahlášení kandidáta na cenu JUDr. Václava Jíry
Úrrs - Termínová listina - Jaro 20l5 a los soutěŽí ÚKFS
STES - pozvál'lkana mezistátní utkání ČR _ Lotyšsko

1. Kontrola minulého zápisu ze dne 25. listopadu 2014

r UloŽené úkoly byly splněny

2, Informace předsedy a předsedů komisí:

a) předseda Bc. Libor Šimeček:

. podal informace o dění v ÚKFS
o podalinfomace o průběžném hospodaření oFS Děčín
. podal základni informace o Fotbalové (R)EVOLUCI, kterou schválilVV FAČR 8.l22Ol4

- v současné době je prioritou zajistit u každého oddílu administrátora (v pruběhu ledna 20l5)
- garantem za oFS Děčín je Libor Šimeček

. podal informaci o přípravě VH oFS Děčín
- přednesl žádost T. Bojara a P. Kubečkové, kteří připrawjí dokumentární film o dění v okresním
fotbale, na moŽnost natáčení VH oFS Děčín - VV rozhodl tak, že o této natáčení roáodne VH oFS
Děčín
- náwh na udělení Pamětního listu - místopředseda připraví podklady

r podal informaci o setkání předsedů KFS a oFS, které se uskuteční 9.l 2015 v Praze

b) předseda STK rl. Michal Maiák:

. podal informace z jedtání STK - 4. prosinec 2014
o informoval o finančních postizích oddílů
o předloŽil apožádal o schválení Termínové listiny pro Jaro 2015
o požádal o proškolení členů STK s možností diskuse zaměŤené na problémy okresního fotbalu



c) předseda KR p. Jaroslav Oborník:

r podal informaci z jednáni KR - 25. listopadu 20 14
. kontrola ZoU a cestovného byla dokončena a rozhodčí budou informováni na zimním semináři
o poŽádal o schválení rozhodčího Y. Mráze na školení Licence C
o poŽádaI o schválení roáodčího J' Mareše ml. na školení Licence M
o podal informaci o pruběhu fuziclých prověrek
o podal informaci o připravovaném náboru (ve spolupráci se sekretářem) s možností zapojení oddílových

roňodčích
. podal informaci o termínu zimního semináře R * 20 a 21 . unora 2015 v Prysku

d) předseda KTM + I(M p. Otakar Tetřev:

. byla dokončena ďatabáze noqich a přeškolených trenérů Licence C pro FA ČR

. byly předány podklady k lydání trenérslgÍch průkazů (zajišťuje p. B. Jachimstál)

. trenérské prtkazy budou odeslány poštou na adresu účastníků Licence C

e) předseda DK p.. Milan Brvnda:

r informoval o činnosti DK (mimo jiné udělení disciplinárních trestu roáodčím - Kouba P. a Gilák M.)

f) předseda Revizní komise p. Jaromír Adamčík:

o provedla kontrolu účetních dokladů oFS Děčín a dotací FA ČR
o upozornil na nedostatky, které se objevují v dokladoqich podkladech

W OFS Děčín schvaluie:

. program Valrré hromady oFS Děčín
r Termínovou listinu - Jaro 201 5

r rozhodčího V. Mráze na školení Licence C
n rozhodčího J. Mareše ml. na Licenci M

W oFS Děčín ukládá:

r místopředsedovi K. Šnajdrovi připravit materiály pro udělení Pamětního listu
. předsedovi L' Šimečkovi informovat T. Bojara a možnosti potizettí yideozáznamu zYH oFS Děčín

(pouze se souhlasem VH)
. předsedovi L. Šimečkovi zajistit lektora na proškolení členů STK

Příští jednání VV oFs Děčín se uskuteční v pátek 30. ledna 2015 v Prysku.

Ladislav Šefčík v" r.

sekretář oFS Děěín
Bc. Libor Šimeěek v. r"

předseda oFS Děčín


