
Usnesení valné hromady OFS Hradec Králové 
 
Valná hromada OFS Hradec Králové 
Konaná dne 14.2.2013 
 

I. Schvaluje 
 

1. Předsedajícího Valné hromady (V.Haleš) a program Valné hromady 
2. Mandátovou komisi (Kozlovská – Třebeš, Rulf – M.Lhota, Zezulka - Lovčice) 
3. Návrhovou komisi (Sv.Kopecký – Loko HK, Šulc – Kunčice, Vích - Cerekvice) 
4. Volební komisi (M.Novotný – RMSK, Píša – Vysoká, Vopálka – Nový HK) 
5. Jednací řád Valné hromady 
6. Zprávu o činnosti výkonného výboru 
7. Zprávu o hospodaření  
8. Zprávu revizní komise 
9. Zprávu mandátové komise (z 48 pozvaných oddílů s rozhodujícím hlasem přítomno 47 oddílů 

– nepřítomny oddíly Dobřenice (odešel 17,30 h) - Valná hromada je usnášeníschopná) 
 

II. určila podle čl.24 odst.1 stanov FAČR počet členů výkonného výboru OFS na 5 pro další 
volební období 
 

III. zvolila na funkční období 2013-17 
a) Předsedu OFS p. Martina Zbořila -volba veřejná, pro 47, proti 0, zdržel se 0 
b) Členy výkonného výboru OFS:  

a. Vladan Haleš  -  počet hlasů 43 
b. Petr Kincl  -  počet hlasů 45 
c. Jiří Pavlíček  -  počet hlasů 44 
d. Marcel Tuček   -  počet hlasů 43 

c) Členy revizní komise  
a. František Dejnožka -  počet hlasů 43 
b. Ladislav Steklý  -  počet hlasů 30 
c. Jaroslava Široká -  počet hlasů 38 

 
IV. ukládá výkonnému výboru 

- zabezpečit jarní část soutěžního ročníku 2012/13 a připravit další soutěžní ročníky 
fotbalových soutěží Okresního fotbalového svazu Hradec Králové 

- věnovat pozornost růstu mladých talentů v okrese v rámci okresních mládežnických 
reprezentací 

- jmenovat předsedy jednotlivých komisí a dohlédnout na jejich personální sestavení. 
U revizní komise dozorovat volbu předsedy ze zvolených členů 

- zabezpečit pravidelné vyhlašování Hradeckých osobností a Nejlepších střelců SR 
- pokračovat ve spolupráci s partnery OFS HK, zorganizovat další Dny partnerů vč. 

charitativních akcí 
- zabezpečit účast zvolených členů VV (příp. určených zástupců) na VVH KKFS dne 

22.2.2013 vč. prosazování zájmů OFS HK 
- podat kandidaturu a zorganizovat 5. Galavečer KFS v roce 2015 

 
 
Podpisy:    Svatoslav Kopecký v.r.     Martin Zbořil v.r. 
…………………………………………………     …………………………………….. 
předseda návrhové komise      předseda OFS 


