
Okresní fotbalo svaz Děčín
stecká 196113

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

ZAPIS číslo 12l20I4

z jednání vV oFs Děčín, konaného dne 2S.listopadu 2014v Děčíně

Bc. L. Šimeěek, K. Šnajdr' J" oborník, L. Šefčík, o. Tetřev, M. Brynda
M' Maják,
B. Jachimstál, J. Mareš, D. Sieber, J. Adamčík' K. Šmíd, P. Hrubý

Došlá nošta:

FA ČR - komuniké z 14. Íádného zasedáni VV FA ČR
Úrps - zápis z jednánivv ÚKFS

Kontrola minulého zápisu ze dne 21. říina 2014

Uložené úkoly byly splněny

2. Informace předsedv a předsedů komisí:

předseda Bc. Libor Šimeček:

podal informace o dění v Úrr's
podal informace z jeďtlánípředsedů oFS, STK a sekretářů se zástupci Úrc's

místopředseda STK p. Dje1rrqatSlqbct:

podal informace z jednání STK - 22.října, 5.listopadu a 20.listopadu2014
schvalování hlášenek a změt termínů utkání (dospě1ých/mládeŽe)

informoval o finančních postizích za nesehraná,nedohraná utkání

c) předseda KR p. Jaroslav oborník:

r podal informaci z jednáil KR _ 21.října 2014
o průběŽná kontrola ZoU byla provedena a rozhodčí budou informováni o chybách v ZoU
. dne 21. říjta proběhly ýzické prověrky roáodčích v Děčíně
o fyzických prověrek se nezúčastnilo 5 rozhodčích

o seminář roňodčích se uskuteční ve dnech 20' - 2l.tnora2015 místo bude upřesněno

Přítomni:
Omluven:
Hosté:
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' d) předseda KTM + I(M p. Otakar Tetřev:

o proběhlo školení a přeškolení trenérů Licence C v Děčíně
. bylo vyškoleno 19 trenéru a přeškoleno 12 trenérů Licence C

e) předseda DK p.. Milan Brynda:

. informova|, že Disciplinární komise trestá hráče dle platného disciplinárního řádu

Í) předseda Revizní komise n. Jaromír Adamčík:

. Se zúčastnil setkání předsedů RK oFS, KFS a FA ČR v Plzni

. podal informace z jednánízástupců FA ČR a předsedů RK oFS' KFS
r FA ČRpožádala o provedení kontroly dotací

W oFS Děčín schvaluie:

. příspěvek 20 000,- Kč na nákup bezpečných branek pro FK Junior Děčín
r termín Valné hromady oFS Děčín na úterý 2O.ledna 2015 od 17 hodin v Chřibské
o příspěvek 500,- Kč na osobu pro výroční schůzi VV oFS Děčín
o příspěvek 500,- Kč na osobu pro ýroční schůzi STK, KR' DK a RK oFS Děčín

Příští jednání VV oFS Děčín se uskuteční v úteý 16.prosince 20|4 v zasedačce oFS Děčín,

Ústecká 196113,Děčín od 16:15 hodin

Ladislav Šeftík v. r.

sekretář oFS Děčín
Bc. Libor Šimeček v. r.

předseda oFS Děčín


