
okresní fotbalový svaz Děčín. 405 25 Děčín I..
Marolďova 2

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

ZAPIS číslo 412014
z jednání w oFs Děčín konaného dne22. dubna 2014

v zasedačce FK Junior Děčín

Přítomni: Bc. L. Šimeček, K. Šnajdr, J. oborník, L' ŠeÍčík, M. Brynda

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

Omluven: M. Maják, o. Tetřev

1. Kontrola .minulého zápisu za dne 18. března 2014

o Uložené úkoly byly splněny

2. Došlá pošta

. pAČR _ komuniké z 9. řáďného zasedání VV FAČR

. FAČR- informacekzaIožení veteránského fotbalu FAČR - pracovní materiál

. Úrp'S _ informace z jednáníW ÚKFS zápis č. 130

. Ústecký kraj _ informace o dotaci na SPORT 2014 pro oFS Děčín

. Žádost_ akce ZeIený trávník 2}I4,kterou podal oddíl SK Verneřice

3. Informace předsedy' sekretáře a předsedů komisí:

a) předseda Bc. Libor Šimeček:

o jedná s Úřadem Práce o dotaci na pracovní místo sekretáře oFS Děčín
o informoval o dotaci SPORT 2014
. upřesnil informace ke SdruŽeným družstvům mládeže pro ročník 20I4l20I5
o podal informaci, že od 1 . dubna 2014 se mtňe krát za ml. přípravku od 5 let věku

b) sekretář oFS p. Karel Šnajdr:

r podal informaci k možnosti založení veteránského fotbalu na okrese Děčín, dle nénorŮ

oslovených oddílů tato soutěž není vhodná ( preferují 10 + 1 )
. nadále zaškoluje admin. pracovníka L. Šefčíka



c) STK p. Dietmar Sieber:

o podal informace z jednání STK ze dne26'březnaa9. dubna2Ol4
o příprava na soutěže (změny termínů a hlášenky)
o příprava na nový ročník 20I4l20I5 (termínová listina, losovací aktiv)
o požádal VV oFS Děčín o doplnění komise o p. K. Šnajdra

d) KR p. Jaroslav Oborník:

. podal informace k obsazování soutěží (nedostavení se, omluly)

. byl dokončen Adresář rozhodčích a sazebníkpokut pro rozhodčí
o kontrolaZoU bude prováděna pruběžně

e) DK p. Milan Brynda:

o podal informace o trestech hráčů a rozhodčích v uplynulých týdnech
o požádal VV oFS Děčín o doplnění komise o p. K. Šnajdra

f) Inventartzační komise p. Jaroslav Mareš: 
'

. neprojednávala žádný požadavek

. další kontrola bude provedena dle potřeb oFS

o žádost oddílu SK Verneřice na akciZelený ttávník2}l4
o nominaci Bc. L. Šimečka na Valnou hromadu FAČR a náhradníka p. K. Šnajdra
. p. K. Šnajdra začlenakomisí STK oFS Děčín a DK oFS Děčín

W oFS Děčín - bere na vědomí sazebník pokut pro rozhodčí

W oF's Děčín se uskuteční dne 2O.května od 16 hodin v zasedačce FK Junior Děčín

Zapsal : Ladislav Šefčík

Karel Šnajdr v. r.
Místopředseda OFS

Bc. Libor Šimeček v. r.
Předseda oFS


