
okresní fotbalovÝ svaz Děčín. 405 25 Děčín I..
Maroldova 2

(mobil 606 849 642, e-mail: fotba1dc@tiscaIi.cz,IČ 228 828 04)

ZAPIS číslo 3l20l4
z jednání vV oFS Děčín konaného dne 1'8. března20l4

v zasedačce Čnz Sportcentra Děčín I, Maroldova 2

Přítomni: Bc. L. Šimeček, K. Šnajdr, J. oborník, o. Tetřev, L. Šeftík, M. Majrík

Hosté: J. Adamčík, B. Jachimstál, J. Mareš, D. Sieber

Omluven: M. Brynda
.

1. Kontrola minulého zápisu za dne 28. února 2014

o Uložené úkoly byly splněny

2. Došlá pošta

. FAČR_ komuniké z8.řádného zasedání VV FAČR

. FAČR _ informovat oddíly o členství ve FAČR

. Úrps - informace zjednáníW ÚKFS zápis č,. I29

3. Informace předsedv. sekretáře a předsedů komisí:

a) předseda Bc. Libor šimeček:

o podal informace o změně sídla oFS Děčín (1. červenec2014)
o informoval o hospodaření oFS Děčín zarok2}l3
o upřesnil informace ke Sdruženým druŽstvům mláďeže pro ročník 201412015

b) sekretář oFS p. Karel Šnajdr:

o podal informace zYalné hromady FK Chřibská



" c) STK p. Michal Maják:

o podal informace z jeďnátí STK ze ďne 12.bŤezna20l4

o příprava na soutěže (změny termínů a hlášenky)

. nawhl VV oFS Děčín, aby schválil na následující ročník 20I4l20t5 Sdružená

družstva mládeže

d) KR p. Jaroslav Oborník:
3

. informoval o ukončení kontrolvideonahrávek (podzim 20lb)

. informoval o úěasti na semináři rozhodčích; semináře se zúěastnilo 35 rozhodčích a 8

delegátů, kteří byli proškoleni lektorem pravidelp. M. Kapounem

. informoval, že bude dokončen Adresář rozhodčích

e) TMK - KTM p. otakar Tetřev:

o nadále probíhají příprar,y na Meziokresní soutěž U 11 a U 12 (nominační listina)

o trenérské pfikazy jsou průběžně lydávany 
.

o informovalo možnosti proškolení trenérů 1Šluknov. výběžek)

f) Inventarizační komise p. Jaroslav Mareš:

o neprojednávala žádný poŽadavek

o další kontrola bude provedena dle potřeb oFS

W oFS Děčín schvaluie: hospodářský výsledek za rok20l3, kteý je _ 46 373,28Kě.

o tento schodek se sníží vlastní jmění oFS Děčín

W oFs Děčín se uskuteční v Děčíně 22. dubna 2014 od 16.15 hodin v zasedačce

sportovní naly ČrZ Sportcentra, Maroldova 2, Děčín 1.

Zapsal : Ladislav Šefčík

Karel Šnajdr
Místopředseda OFS

Bc. Libor Šimeček
Předseda oFS


