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Okresní fotbalový svaz Děčín, 405 02 Děčín, 

Ústecká 1961/3 

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

 

ZÁPIS číslo 1/2015 
 

jednání VV OFS Děčín 

dne 30. ledna 2015 v penzionu Koruna, Prysk 

 
Přítomni:   Bc. L. Šimeček, J. Oborník, L. Šefčík, O. Tetřev, M. Brynda  

Hosté:         B. Jachimstál, J. Adamčík, J. Mareš  

Omluveni:  M. Maják, K. Šnajdr 
 

 

Došlá pošta: 

 

pozvánka na Výroční členskou schůzi FK ČL Těchlovice 

ÚKFS - návrh disciplinárního řádu FA ČR 

ÚKFS - zápis z jednání VV ÚKFS 12/2014 
 

  

1. Kontrola minulého zápisu ze dne 16. prosince 2014 

     

 Uložené úkoly byly splněny 

 

2. Informace předsedy a předsedů komisí: 

 

 

    a) předseda Bc. Libor Šimeček: 

 

 podal informaci o dotaci Úřadu práce (sekretář OFS Děčín) 

 informoval o prodloužení smlouvy sekretáři OFS Děčín do 28. února 2017 

 podal základní informace o Fotbalové (R)EVOLUCI, kterou schválil VV FAČR 8.12 2014 

- v současné době je prioritou zajistit u každého oddílu administrátora (v průběhu ledna 2015) 

- garantem za OFS Děčín je Libor Šimeček 

- informoval o přípravě nových fotbalových předpisů a připravované změně ve vztahu rozhodčí 

(delegát) x oddíl, který se bude měnit v soutěžních utkáních na vztah rozhodčí (delegát) x FAČR 

(živnostenské listy, dohody, fakturace) 

 podal informace z VH OFS Děčín, která se konala 20.1.2015 a mimo jiné schválila změnu sídla OFS 

Děčín a uložil VV zapracovat do rozpisu soutěží pro jaro 2015 změny u výkopu III. třídy dospělých 

 podal informaci o setkání předsedů KFS a OFS, které se uskutečnilo 9.1 2015 v Praze 

 podal informaci o jednání VV ÚKFS ze dne 30.1.2015, kde v souladu s usnesením VH OFS Děčín 

předložil návrh na změnu výkopů mistrovských soutěží dospělých 1. B třídy – tento návrh VV ÚKFS 

neschválil 

 

             b) předseda KR p. Jaroslav Oborník: 

 

 podal informaci z jednání KR – 16. prosince 2014 a 13. ledna 2015 

 informoval o obsazování turnaje na UMT V Děčíně + přátelská utkání a Zimní liga ÚKFS 

 KR informovala rozhodčí o pokutách - podzim 2014 

 podal informaci o termínu a programu zimního semináře R – 20. a 21. února 2015 v Prysku 

 podal informaci o kontrole videozáznamů 

 jako zástupce rozhodčích požádal VV OFS Děčín o součinnost při dodatečném zajištění příjmových 

dokladů (případně kopií) za období 2013, 2014 a leden 2015 od OFS Děčín a ÚKFS pro rozhodčí za 

semináře a dresy 
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       c) předseda KTM + KM p. Otakar Tetřev: 

 

 předložil písemnou zprávu KM + KTM za rok 2013 - 2014 

 výběry U 11 + U 12 (předběžné nominace a zajištění turnaje pořádaného OFS Děčín - březen 2015) 

 

       d) předseda DK p. Milan Brynda: 

 

 informoval o návrhu nového disciplinárního řádu FAČR 

 

            e) předseda Revizní komise p. Jaromír Adamčík: 

 

 provedla kontrolu účetních dokladů OFS Děčín a dotací FAČR 

 upozornil na nedostatky, které se objevují v dokladových podkladech 

 

 

VV OFS Děčín bere na vědomí: 

 

 usnesení Valné hromady OFS Děčín ze dne 20. ledna 2015 

 informace předsedy a ostatních členů VV OFS Děčín 

 

VV OFS Děčín schvaluje: 

 

 finanční příspěvek SK PLASTON Šluknov za pořizování videozáznamů z utkání OP dospělých  

 termíny jednání VV OFS Děčín 3. března, 24. března, 21. dubna, 19. května a 23. června 

 

VV OFS Děčín ukládá: 

 

 předsedům komisí OFS Děčín do 15. února předat sekretáři, zprávu o činnosti za období 2013- 2014 

 předsedovi a sekretáři OFS Děčín zajistit zapsání nového sídla OFS Děčín na příslušných institucích 
 předsedovi OFS Děčín zažádat ÚKFS o zaslání příjmových dokladů (případně kopií) za období 2013, 

2014 a leden 2015 od ÚKFS pro rozhodčí za semináře a dresy 

 

 

 

Příští jednání VV OFS Děčín se uskuteční v úterý 3. března 2015 v zasedačce OFS 

Děčín, Ústecká 1961/3, Děčín od 16.15 hodin. 

        

    

 

Ladislav Šefčík v. r. 

    

Bc. Libor Šimeček v. r. 

sekretář OFS Děčín 

    

předseda OFS Děčín 
 


