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Komuniké č. 9 
z jednání VV OFS Chomutov ze dne 5. 11. a 15. 11. 2013 

 
 

VV bere na vědomí/schvaluje/zamítá: 
- bere na vědomí zprávy komisí 
- bere na vědomí zprávu sekretáře ohledně finanční analýzy OFS; 
- schvaluje zaplacení startovné 2500,- Kč - turnaj rozhodčích v Lounech; 
- schvaluje termínovou listinu pro jarní část soutěžního ročníku 2013/2014; 
- schvaluje složení zkušební komise pro zkoušky nově vyškolených trenérů – předseda Jan Richter, 
         členové Jan Štefko, Zdeněk Kopas, 
-       schvaluje za zbylou částku v programu V. určené pro kluby nakoupit zápasový míč pro mladší 

přípravku klubu FC Chomutov;  
-       schvaluje odměnu sekretáři OFS - 5000,-Kč za administrativní práci spojenou s vyúčtováním  

finančních prostředků z přidělené dotace programu II. a V. za rok 2013; 
-       schvaluje odměnu pí. Matulové za úklid prostorů OFS za období 1. 6. 2013 - 31. 12. 2013 

jednotnou částku 5000,- Kč; 
-       schvaluje odměnu předsedům komisí a jejich členů (celkem 23 osob) za odvedenou práci v roce 

2013 v celkové částce 23 000,- Kč 
-       schvaluje změnu v rozpise soutěží 2013/14 – doplnění čl. 7. Hospodářské náležitosti odst. e) 

náhrady rozhodčích a delegátům – odměnu rozhodčích lze zaplatit z dotace MŠMT programu V. 
organizace sportu a podléhá řádnému vyúčtování. 

  -  schvaluje nákup 20 ks šusťákových bund pro výběry OFS v kategorii U 11, do max. částky 10 000,- 
Kč.  

 
VV ukládá:  

38.   předsedovi OFS  – připravit smlouvy o příležitostné službě za práci u výběrů mládeže při OFS pro 
pp. M.Vaita, M.Špicara, a A.Hausdorfové; 

39.   předsedovi OFS a předsedům odborných komisí – provést rozdělení odměn předsedům komisí a   
         jejich členů; 
40.   předsedovi OFS – uzavřít dohody o provedení práce s předsedy odborných komisí; 
41.   sekretáři OFS – připravit a odeslat podklady vyúčtování státní dotace programu II. a V. za rok 2013  
        na finanční oddělení FAČR; 

42.   předsedovi DK – připravit návrh případných změn DK FAČR; 
43.   předsedovi TMK – provést v ZOU kontrolu trenérů s platnou licenci za podzimní část 2013;  
44.   sekretáři OFS – zakoupit a nechat potisknout 20 ks š.bund pro výběry OFS U 11. 
45.   předsedovi STK a předsedovi OFS – vypracovat a odeslat klubu FK Rašovice zdůvodňující zprávu  
         ohledně nevyhovujícího stavu jejich fotbalového areálu. 

 
 

 
  Jaroslav VOSTRÝ      Kamil HESPODÁRIK 

                    předseda OFS           sekretář OFS 


