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Komuniké č. 6 
z jednání VV OFS Chomutov ze dne 28. 6. a 4. 7. 2013 

 
 

VV bere na vědomí/schvaluje/zamítá: 
- bere na vědomí odstoupení p. Kamila Hespodárika jako člena VV OFS 
- bere na vědomí odstoupení p. Zdeňka Vaňkáta jako předsedy KRD 
- bere na vědomí zprávy komisí 
-        bere na vědomí rozdělní finanční dotace z programu V. pro r .2013 a to na činnost pro OFS      
       321 899,- a pro kluby 190 617,- Kč 

- schvaluje převzetí změn, které schválil VV ÚKFS (baráže, střídavé starty v rámci ÚKFS, při 
nerozhodném výsledku provádět pokutové kopy atd.   

- schvaluje nového předsedu KRD p. Josefa Mydláře ml. 
- schvaluje návrh KRD k postupu k řízení krajských soutěží licence C p. M.Malečka 
- schvaluje termínovou listinu pro podzimní část soutěžního ročníku 2013/14 
- schvaluje Rozpis soutěží OFS pro soutěžní ročník 2013/2014, včetně změn, schválených 

v soutěžích, řízených ÚKFS 
- schvaluje odměnu sekretáři OFS - 5000,- Kč 
- schvaluje nákup 14 ks laserových tiskáren 
- schvaluje podání návrhu VV FAČR na zrušení členství ve FAČR - SK Letovisku Perštejn 
- schvaluje odložení zaplacení kompenzačního poplatku klubu SKP Kadaň, splatnost se posouvá do  
         30.11.2013 
- schvaluje klubu Slovan Vejprty cenu Václava Vavříka včetně odměny 10 000,- Kč za dosažené  
       výsledky v soutěžním ročníku  2012/13 

  
VV ukládá:  

20.    sekretáři a předsedovi OFS – poslat VV FAČR návrh na zrušení členství ve FAČR - SK Letovisku   
          Perštejn 
21.    sekretáři a předsedovi STK – oslovit místní firmy ohledně vytvoření nabídky k zakoupení 14 ks  
          laser.tiskáren 
22.    sekretáři a předsedovi STK – zapracovat veškeré schválené změny do rozpisu soutěží 2013/14 
23.    sekretáři a předsedovi OFS – připravit smlouvy o zápůjčce tiskáren klubům hrající OP mužů  
24.    sekretáři a předsedovi OFS – připravit a odeslat vyplněné dohody programu V. 2013 pro OFS a   
          kluby na  finanční oddělení FAČR 
25.    předsedovi OFS – připravit smlouvu o příležitostné službě pro K.Hespodárika 
26.    sekretáři OFS – odeslat klubům informace o dotaci z programu V.(kluby) pro rok 2013 
27.    sekretáři OFS – převést přeplatky soutěžních záloh klubům na jejich účty  

     
 

 
 

 
  Jaroslav VOSTRÝ      Kamil HESPODÁRIK 

                    předseda OFS           sekretář OFS 


