
 
Zpráva z jednání VV OFS Rychnov nad Kněžnou ze dne 02.02. 2015  
Místo konání : Rychnov nad Kněžnou 
 

ZÁPIS č. 1/2015 
 
 
Přítomni :   Miloš Židík, Zdeněk Vodák, Luboš Michalec, Václav Leimer, 

Miroslav Charvát, Miroslav Hofmann 
Omluveni : Jan Souček, Martin Hlaváč  
Hosté :  František Jehlička – ekonom OFS a předseda STK 
 
1) Kontrola zápisu a úkolů z minulého VV 
103 - zápis č.7/2014 – trvá - plakety 
115 – zápis č.9/2014 – v trvání – možnosti spolupráce s OFS NA 
120 - zápis č.11/2014 – splněno 
123 - zápis č.12/2014 – splněno 
125 - zápis č.13/2014 – splněno 
126 - zápis č.13/2014 – splněno 
127 - zápis č.13/2014 – splněno 
128 - zápis č.13/2014 – splněno 
129 - zápis č.13/2014 – splněno 
130 - zápis č.13/2014 – splněno 
 
 
2)  VV pověřuje p. Charváta uveřejněním převodů trestů na stránkách OFS 
Odpovídá : M. Charvát     Úkol : 131  Termín : 16.03.2015 
 
3) VV se zabýval přípravou řádné valné hromady, která se bude konat 13. února 2015 od 
16.30 hodin v Lupenici. L. Michalec zajistí projekci na plátno. VV navrhuje na předsedu 
mandátové komise M. Charváta a na předsedu návrhové komise P. Reichla. 
 
4) VV konstatuje, že okresním administrátorem nového informačního systému FAČR se stal 
Ing. Luboš Michalec. VV zajistí klubům OFS RK školení administrátorů nového systému, a 
to po domluvě s oddíly na VH. Termín včas oznámí klubům prostřednictvím mailových 
kontaktů.  
Odpovídá : M. Charvát, M. Židík    Úkol : 131  Termín : 16.03.2015 
 
5) VV schvaluje 5 delegátů na řádnou valnou hromadu KFS. VH se zúčastní pánové Židík, 
Michalec, Vodák, Jehlička a Leimer. 
 



6) VV prostřednictvím sekretáře M. Charváta informoval kluby o vyhlášení akce “Zelený 
trávník”  
 
7) VV bere na vědomí zprávu předsedy M.Židíka o proběhlém 5. ročníku Galavečera krajské 
kopané, který se konal 16. ledna 2015 v Hradci Králové. 
 
8) VV vyjádřil podporu investiční akci „Fotbalové kabiny 1.FC Rokytnice v Orlických 
horách“. 
 
9) VV schválil hospodaření OFS za rok 2014. V roce 2014 hospodařil OFS se schodkem 
 -8 912,-Kč. VV projednal rozpočet OFS na rok 2015 a doporučil valné hromadě ke schválení 
vyrovnaný rozpočet s výdaji 500 tisíc Kč a příjmy 500 tisíc Kč. 
Stav účtů a pokladny k 31.12.2014:  
Pokladna:               27 477,- Kč 
Běžný účet:     206 059,42,- Kč 
Spořící účet:    613 464,47,- Kč 
 
10) Zprávy komisí 
 
DCK 
- komise nezasedala 
 
STK 
- komise nezasedala 
 
KR 
- probíhá škola mladých rozhodčích za účasti zástupců OFS RK 
 
KM 
Ze zprávy předsedy V. Leimera vybíráme: 
- 15. ledna zasedala KM 
- 20.12.  kombinovaný okresní výběr OFS na vánočním halovém turnaji ve Vamberku obsadil 
5. místo 
- Krajská halová liga - U11 – celkově 4. místo, U10 – celkově 3. místo 
- Okresní zimní halová liga – odehrány všechny 4 turnaje, kladné hodnocení všech účastníků  
- prodloužení platnosti OZP do 30.6.2015 
 
TMK 
- komise nezasedala 
 
Další zasedání VV se uskuteční 16.3.2015 v Rychnově nad Kněžnou.  
 
Zapsal : Mgr. Miroslav Hofmann 
 
 
 
 
 
 
 


