
USNESENÍ VALNÉ HROMADY OFS PŘÍBRAM 
 

konané dne 1. února 2013 v KDJS Sedlčany 
 

Valná hromada schvaluje:  
 

1. jednací řád valné hromady  

2. předsedajícího valné hromady pana Lubomíra Lhotu  

3. program valné hromady  

4. mandátovou a návrhovou komisi ve složení:                                                              
předseda:  Roman Teska                                                                                                     
členové:     Václav Neumann, Martin Píchal  

 

5. volební komisi ve složení:                                                                                            
předseda: JUDr. Miloslav Havlena                                                                                 
členové: MUDr.  Pavel Žebrakovský, Jiří Kymla  

 

6. sčitatele pro veřejná hlasování: Karel Vobořil, Zdeněk Lhota  

7. zprávu mandátové komise:                                                                                                        
z celkového počtu  53 klubů přítomno 49 klubů – valná hromada je usnášení schopná 

 

8.  zprávu o činnosti OFS Příbram za rok 2012 přednesenou p. Josefem Škvárou   

9. zprávu o hospodaření OFS Příbram za rok 2012 přednesenou p. Mgr. Pavlem Chánem 

10.  zprávu revizní komise přednesenou p. Miloslavem Soukupem  

11. návrh rozpočtu na rok 2013 a 2014                                                                                                     
– maximální výdaje OFS Příbram v roce 2013 a 2014 ve výši 600 tis. Kč                                                  
– startovné pro soutěžní ročník 2013 / 14 ve stejné výši jako v roce 2012 / 13 a to:  
první družstvo dospělých v okresních soutěžích 3000,- Kč  druhé a každé další 
družstvo dospělých v okresních soutěží 1500,- Kč za družstvo                                                                                  
- mládežnické týmy startovné neplatí  

 

12. dle čl.24 odst.1 stanov FAČR počet členů výkonného výboru OFS Příbram na 9 členů                                                                                   
- předseda + 8 členů a 3 členy revizní komise 

  
13. výsledky voleb na funkční období 2013 - 2017                                                                                                                                   

a) předseda OFS Příbram Ing. Martin Havel (49 hlasů)  
             b) členové výkonného výboru: Mgr. Pavel Chán (49 hlasů), Lubomír Lhota (43 hlasů),  
                   Miroslav Bílek (41 hlasů), Mgr. Petr Glogar (40 hlasů), Josef Kuba (40 hlasů),  
                    Petr Kyselý(35 hlasů), Eduard Škvára (32 hlasů), Miloš Nepivoda (30 hlasů)    
              c) členy revizní komise Ing. Jiří Nepivoda, Miloslav Soukup, Jiří Borovička 
 

14. kluby jsou povinny od jarní částí soutěžního ročníku 2012 / 2013 zajistit při 
soutěžních utkáních označení pořadatelské služby vestami pro pořadatelskou službu 
– červená pro hlavního pořadatele a žlutá pro pořadatele. 
 

 

V Sedlčanech 1.2.2013  
 

       Roman Teska                                   Václav Neumann                                        Martin Píchal 


