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

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

zÁpls číslo 5t20I4

z jednání vV oFS Děčín konaného dne 20. |<vétna2014
v zasedačce FK Junior Děčín

Přítomni: Bc. L. Šimeček' K. Šnajdr, J. oborník, L. ŠeÍčík, M. Maják, o. Tetřev

Hosté: J. Adamčík, B' Jachimstál, J. Mareš, D. Sieber, K. Šmíd'

Omluven: M. Brynda

1. Kontrola minulého zápisu ze dne 22. dubna 2014

o Uložené úkoly byly splněny

2. Došlá pošta

. Úrp's _ informace zjednáníVv ÚKFS zápis ě. I31

. FAČR _pozvánkana finále Poháru České Pošty

o - zápísy z jednáú komisí oFS Děčín

3. Informace předsedv. sekretáře a předsedů komisí:

a) předseda Bc. Libor Šimeček:

o jedná s Úřade'.' Práce o dotaci na pracovní místo sekretáře oFS Děčín
o informovalo změně sídla oFS Děčín a o podmínkách smloury
o podal informace z jeďnánivv ÚKFS ze dne25. úlbna2}t4

b) sekretář oFS p. Karel Šnajdr:

. nadále zaškoluje administrativního pracovníka L. Šefčíka

o zajišt'uje chod oFS Děčín



c) STK p. Michal Maják:

o podal informace z jeďnání STK ze dne24' dubna a7.května2014
o předložil přihlášku do soutěží oFS Děčín na ročník 2OI412OI5
o losovací aktiv se uskuteční 8. července 2Ol4 od t7 hodin ve Chřibské
o schválila výsledky oP, III' třídy, dorostu, st. aml. žáků, st. a ml. přípravek

d) KR p. Jaroslav oborník:

. podal informace k obsazování soutěží (nedostavení se, omluvy)
o informoval o potrestání rozhodčích p. Křížka ap. Hartiga
o kontrolaZoU byla prováděna a rozhodčí seznámeni s chybami v ZoIJ
. pozvátkanaturnaj rozhodčích (oFS Chomutov) - zajišťuje p. oborník

e) KTM + KM p. otakar Tetřev:

o informoval o školení trenéru licence C, které se neuskutečnilo pro malý zájem
přihlášených uchazečů ze Šluknovského ýběžku

o podal informace o výběrech oFS na akcích pořádaných ÚKFS, naše qfběry se dostaly
do finálor,ych turnajů. Výběr U 12 obsadil 3. místo a Výběr U 11 obsadil 1. místo.
oběma ýběrům oFS Děčín děkuje za úspěšnou reprezentaci našeho okresu.

W oFS Děčín schvaluiei

nákup kuchyně, lednice a vybavení kanceláře pro nové sídlo oFS Děčín

W oBS Děčín pověřuie:

Revizní komisi kontrolou členství hráče Eichelmann Libor do l2.června2OI4 ve
spolupráci se sekretariátem oFS Děčín

W oF'S Děčín

projevil nesouhlas s návrhem Út<FS, ke snižování počtu soutěží dospělých v rámci Úrr's
(lx KP, lx 1'A třída, lx 1.B třída _ po 16 účastnících)

Vv oFs Děčín se uskuteční dne 24. čewna od 16.30 hodin v zasedačce FK Junior Děčín

Zapsal : Ladislav Šefčík

Karel Šnajdr v. r.
Místopředseda OFS

Bc. Libor Šimeček v. r.
Předseda oFS


