
okresní fotbalo svaz Děčín 40s 02 Děčín
stecká 196113

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

zÁpIs číslo ltl20t4

z jeďnání W oFS Děčín' konaného dne 21.října2014 v Děčíně

Přítomni: Bc. L. Šimeček, K. Šnajdr, J. oborník, L. Šefčík, o. Tetřev,

Omluven: M. Maják, M. Brynda, J. Adaměík
Hosté: B. Jachimstál, J. Mareš, D. Sieber,

1.

Došlá pošta:

pa Čn - komuniké z 13.řáďného zasedánivv pa Čn
Úrr's - pozvánkana aktiv předsedů OFS,STK a sekretářů oFS
FA ČR - pozvánkana aktiv předsedů Revizní komise oFS
Úrrs - zápis z jednáníTMK ÚKFS

Kontrola minulého zápisu ze dne 30.září 2014

Uložené úkoly byly splněny

Informace předsedv a předsedů komisí:

předseda Bc. Libor Šimeček:

podal informaci o hospodaření oFS Děčín za období leden - zžtÍí2014

podal informace o dění v Úrps
a

a

b) místopředseda STK :

podal informace z jednání STK - 9.října 2014

schvalování hlášenek a změn termínů utkání (dospělých/mládeŽe)

informoval o finančních postizích za nesehraná,nedohraná utkání

c) předseda KR p. Jaroslav Oborník:

podal informaci z jednžni KR - 30.záŤi 2014

pruběžná kontrola ZoU byla provedena a roáodčí budou informováni o chybách v ZoU

dne 30. září proběhly ýzické prověrky roáodčích na atletickém stadionu v Děčíně

ýziclqch prověrek se zúčastnilo 12 rozhodčich.NátLradní ýzické prověrky proběhnou 21.Ťíjna2014

seminář rozhodčích se uskuteční ve dnech 20. - 21, .inora 2015 místo bude upřesněno

2.

a)

a

a

a

a

a

a

a

c



d) předseda KTM + KM p. Otakar Tetřev:

. výběry se zúčastnili turnaje MoS v Krupce
o qýběrU l2 se umístil na 3. místě avýběrU 11 na 3. místě.
. trenérský kurs Licence ''C'' Se uskuteční v Děčíně ve dnech 2l. - 23.II. 2014

W oFS Děčín schvaluie:

. hospodaření oFS Děčín za období leden - záÍí2014
o tetmín Valné hromady oFS Děčín na úteý 20.ledna 2015 od 17 hodin v Chřibské

Příští jednání Vv oFS Děčín se uskuteční v lúteý 18.listopadu 2014 v zasedačce oFS Děčín'
Ústecká 196I13,Děčín od 16:15 hodin

Ladislav Šeftík v. r.

sekretář oFS Děčín
Bc. Libor Šimeček v. r.
předseda oFS Děčín


