
 
Zpráva z jednání VV OFS Rychnov nad Kněžnou ze dne 13.04.2015  
Místo konání : Doudleby nad Orlicí 
 

ZÁPIS č. 3/2015 
 
 
Přítomni :   Miloš Židík, Zdeněk Vodák, Václav Leimer,  

Miroslav Charvát, Miroslav Hofmann, Martin Hlaváč  
Omluveni : Luboš Michalec, Jan Souček 
Hosté :  František Jehlička – ekonom OFS a předseda STK 
 
1) Kontrola zápisu a úkolů z minulého VV 
115 – zápis č.9/2014 – v trvání – možnosti spolupráce s OFS NA 
133 - zápis č.2/2012 – v trvání – výsledek jednání s OT 
134 - zápis č.2/2015 – splněno 
 
2)  VV bere na vědomí zprávu o schváleném grantu z krajského úřadu ve výši 12 000,-Kč na 
přípravu mládeže (okresní výběry apod.). VV děkuje Miroslavu Charvátovi a Václavu 
Leimerovi za přípravu tohoto grantu. 
 
3) VV pověřuje předsedu OFS Miloše Židíka účastí na valné hromadě FAČR konané dne 5.6. 
2015 v Praze. 
 
4) Václav Leimer informoval VV o schůzce s Martinem Šnajdrem, sportovním redaktorem 
Orlického týdeníku. Konečné výsledky jednání předloží Václav Leimer na příštím zasedání 
VV. (pozn. úkol č.133 v trvání) 
 
5) Ekonom OFS František Jehlička seznámil členy VV s výsledky hospodaření OFS za první 
čtvrtletí roku 2015. Po diskuzi schválil VV výsledek hospodaření za první čtvrtletí roku 2015 
se schodkem 80 494,-Kč.   
 
6) VV vzal na vědomí, že byla rozeslána dotace podílu 80% členských příspěvků vybraných 
na rok 2015 od členů FAČR (1.1.2015 - 28.2.2015). Výše dotace činí 344 790,-Kč. 
 
7) VV jako odvolací orgán, projednal odvolání fotbalového oddílu TJ Sokol Zdelov proti 
rozhodnutí STK ze dne 26.2.2015. 
 
8) VV bere na vědomí, že u oddílu SK Solnice provedli členové STK kontrolu zavlažovacího 
systému pořízeného z dotačního programu Zelený trávník na druhé travnaté ploše.  
Během kontroly nebyly zjištěny žádné závady.  
 



9) Zprávy komisí 
 
DCK 
- komise zasedala jednou a řešila běžná provinění proti disciplinárnímu řádu 
 
STK 
Ze zprávy předsedy F. Jehličky vybíráme: 
zasedání 26.3.2015: 
- schváleny soupisky krajských družstev 
- kontrola klubu SK Solnice - zavlažovací systém  
 
zasedání 9.4.2015: 
- schváleny výsledky 15. kola OP II. třídy 
- schváleny výsledky odehraných zápasů 16. kola a stanoveny náhradní termíny odložených 
utkání 16. kola 
 
KR 
Ze zprávy předsedy M. Hlaváče vybíráme: 
- proběhlo jedno zasedání za účasti předsedy OFS Miloše Židíka 
- schválena nová zpráva delegátů  
- druhý náhradní seminář se nekonal pro nezájem rozhodčích 
- KR se bude zabývat náborem nových rozhodčích, a to zejména na středních školách 
Odpovídá : M. Hlaváč a KR    Úkol : 135  Termín : jaro 2015 
 
KM 
Ze zprávy předsedy V. Leimera vybíráme: 
- naplánované tréninky a přátelská utkání okresních výběrů  
- 1. 5 - Nepolisy, Chlumec - proběhne krajský turnaj okresních výběrů U11 a U12 
- 8.5. - Rtyně a Úpice – proběhne krajský turnaj okresních výběrů U10 a U13 
- 26.3. - proběhl losovací aktiv mládežnických družstev 
Na aktivu byla s předstihem řešena i zimní halová sezóna 2015-2016 – v plánu jsou 4 turnaje 
pro st. přípravku a 3 turnaje pro ml. přípravku. Nutno zajistit vyhovující haly. 
Odpovídá : V. Leimer, M. Hofmann   Úkol : 136  Termín : jaro 2015 
 
- začaly okresní soutěže přípravek a mladších žáků 
- st. přípravka, ml. přípravka hraje stejným systémem jako na jaře 2014 včetně závěrečných 
finálových turnajů 
- v květnu proběhne Den náborů - pořadatel na okrese Rychnov bude FC Rokytnice v O.h.  
 
TMK 
- TMK upozorňuje na změny směrnic pro udělování trenérských licencí, zejména na bod:  
„trenéři propůjčují své jméno s licencí k fiktivnímu výkonu funkce, kdy je trenér oficiálně 
uváděn na soupisce, ale reálné funkci nevykonává“ 
- změny směrnic jsou na webu OFS RK 
 
Další zasedání VV se uskuteční 05.05.2015 v 16.00 hod v Rychnově nad Kněžnou 
 
Zapsal: Mgr. Miroslav Hofmann 
 
 


