okresní fotbalo

Svaz Děčín 40s 0
stecká 196113

Děčín

(telefon: 734 622 232, e-mail: Íbtbalofsdc@)seznam.az,tČ zza 828 04)

zÁpts číslo7l20l4
z jednání w oFS Děčín,konaného dne 24. června 2014
v zasedačce Čnz Sportcentra, Maroldova 2, Děčín

Přítomni: Bc' L.

Hosté:

Šimeěek, K. Šnajdr,J. oborník, L. Šefrík,o. Tetřev, M. Brynda
J. Adamčík,B. Jachimstál, J. Mareš, D. Sieber, K. Šmíd,P. Hrubý

omluven: M. Maják

1.

Kontrola minulého zápisu ze dne 20. května 2014
Uloženéúkoly byly splněny

2.

Došlá pošta

.
.
.
.

Úrr's

z jednáníVv ÚKFS zápis č. 5l2OI4
FAČR - komuniké z 11. řádného jednání VV FAČR
FAČR _ směrnice FAČR upravující střídavý start talentovaných hráčů
FAČR - dotace na činnost oFS Děčína na program V (oddíly)

3.

Informace předsedv. sekretáře a předsedů komisí:

- informace

a) předseda Bc.

o
o
.

podal informace zvalné hromady

FAČR

informoval o dohodě s Úřadem Práce o dotaci na sekretáře oFS Děčínna dobu 3 let
podal informace z jednání VV ÚKFS

b) sekretář

o
o

Libor Šimeček:

oFS

p. Karel Šnajdr:

ukončídlouholetou činnost sekretáře oFS Děčínk 30. červnu 2014
nadále zaškoluje administrativního pracovníka L. ŠeÍčíka

c)

STK p. Dietmar Sieber:

o
o
o
o
d)

podal informace z jednání STK 21. května, 4..ěervna, 12. června, 19. ěervna
mimořádné jednaní STK 12' června_ Union Děčínčlenstvíhráče ve FAČR
losovací aktiv se uskuteění 8. červenc e 2014 od 11 hodin ve Chřibské

STK schválila qfsledky oP' ilI. třídy, dorostu, st. aml. žáka, st. a ml. přípravek

KR

o
.
o
o
e)

p. Jaroslav oborník:

podal informace k obsazování soutěžíQaro 2014)
informoval o účastirozhodčíchna turnaji v Udlicích

- Memoriál Josefa Košce

informoval o přípravě nominačnílistiny rozhodčíchna nový ročník20I4l20I5
aktiv rozhodčích se uskuteční14. srpna 2014 v Prysku od 17.30 hodin

KTM

.
o

+

KM

p. Otakar Tetřev:

informovalo činnosti komisí za 1. pololetí roku 2014
v záŤíse uskutečnínábor talentovaných hráčůdo nově se tvořícíhoqiběru U

Í) Revizní komise p.

.
.

1

1

Jaromír Adamčík:

podal informaci o předání a kontrole sekretariátu oFS Děčínnovému sekretáři
informoval o prověření členstvíhráče Unionu Děčín

g) Inventarizační komise p

Jaroslav Mareš:

o do inventarizační knihy zapsánnový majetek oFS Děčín(lednice a kuchyně)
o z evidence se lryŤazuje tiskárna, telefon s nabíječkoua notebook
W

.
o

OFS Děčínschvaluie:

nového sekretáře oFS Děčínp. Ladislava Šefčíka
výadit z evidence tiskárnu' telefon s nabíječkou a notebook
po skončení
Příštíjednání VV oFS l}ěčínse uskutečnír, irterý 8. čenence 2014
losovacího aktivrr ve C]lťibské'

Ladislav Šeftíkv. r'
sekretář oFS Děčín

Bc. Libor Šimečekv. r.
předseda oFS Děčín

