
 

OKRESNÍ   FOTBALOVÝ  SVAZ,   ŽIŽKOVA 231,  470 01   ČESKÁ  LÍPA 

Zápis z jednání Výkonného výboru OFS ze dne 26.2.2015, které se konalo od 17.00 hodin za účasti pp.:                                     
K.Fischer, K.Kapoun,  Z.Poppr,  L.Böhme,  M.Milner,  K.Machač, M.Hornych (sekretář), Z.Marek (RK) 
Omluven:   M.Hamada (U15 Vdf) 
Program :  

1. Kontrola zápisu z min.jednání VV ze dne 28.1.2015 :  

-   p.Fischer  -    distribuce členských karet FAČR ALIVE  - průběžně probíhá, kluby jsou oslovovány k převzetí   

                       -    TJ Zákupy – doloženy náklady na  halový vánoční turnaj  a následně proplacena dotace ve výši 

                             schválených  2.000,- Kč . Spartě Sosnové zaslán dopis s informacemi o možnostech dotací.  

                       -    zápis  a usnesení  z VH OFS budou  vyvěšeny  na webových stránkách, originály s podpisy  

                             odpovědných osob zajistí sekretář    

                       -    školení/doškolení trenérů licence „C“ proběhne ve dnech 27.2.- 1.3.2015, přihlášeno 22 osob. 

-   p.Poppr     -    všechny kluby zajistily administrátory pro projekt (R)EVOLUCE 

2. Komise OFS-činnost :  

- STK -      termínová listina pro jaro 2015 je administrativně připravena a uložena na webových stránkách svazu. 

                  Komise bude pracovat ve stejném počtu jako na podzim minulého roku, řádná činnost zajištěna     

 - KR  -      složení bude stejné jako na podzim 2014, nyní probíhá plynulé obsazování  turnajů  a  přátelských 

                  utkání  rozhodčími. Morálka některých jedinců není na požadované úrovni a bude také bodem semináře. 

                  Projednán návrh nominační  listiny rozhodčích  pro jaro 2015 s úpravami oproti podzimu – schváleno  

- KM   -     závěrečný turnaj meziokresní soutěže mladších žáků  U 11 a U 12 proběhne v dubnu 2015 

                  v Jablonci nad Nisou, komise pracuje podle potřeby ve dříve rozšířeném složení  

- RK     -     proběhly kontroly hospodaření OFS Česká Lípa za uplynulé období 2013-2014  - bez pochybení  

- DK    -     společně pracuje dlouhodobě včetně odborného poradce a i v jarní části bude fungovat ve stejném složení                                                

- HK    -     vše postupně vyřizováno, dotace zaslány, kluby informovány, hospodaření  v pořádku                              

  3. Došlá pošta :        

-  FAČR  - info o vydání  1. čísla Zpravodaje  ME fotbalistů do 21 let 

               - Komuniké ze zasedání VV FAČR – bere se na vědomí,  k dispozici na webových stránkách FA       

               - oznámení o odeslání dotací na účet OFS ve výši 80% členských příspěvků vybraných za rok 2014 

                  za období 1.3.2014-31.12.2014. Tyto dotace byly neprodleně zaslány na účty klubů + prohlášení na FA 

               - upozornění na vysílání pořadu na ČT Sport o projektu akademií 

               - nabídka možnosti zúčastnit se přátelských utkání reprezentační U 21 pro hráče (mládež) ve věku 

                 5-19 let s doprovodem    

               - info o možnosti  získání příspěvku státní dotace na mládežnické turnaje v roce 2015 

               - úvodní informace o možnosti objednávání vstupenek na finálový turnaj ME ve fotbale do 21 let 

               - pozvánka na poslední dvě přípravná mezistátní fotbalová utkání  reprezentace U 21 před startem 

                  ME U 21 – s Anglií a Portugalskem  

-LKFS     -  materiály k projektu „Zelený trávník“.  Uzávěrka žádostí na LKFS do 8.4.2015 

              -  pozvánka na VH LKFS, která se koná  5.3.2015 v Jablonci nad Nisou. Účastní se : pp Fischer, Böhme,   

                 Milner, +2 

-    Měsíc náborů mládeže 2015 – zájem předběžně projevil  Arsenal  Česká Lípa               

4. Různé :             

-  proběhl pohovor s vedoucím žáků TJ Spartak Dubice ing. Karlem Kleinerem ohledně negativních situací z podzimní 

   části ročníku. Projednány možnosti zlepšení dohledu na chování mládeže při utkáních a problematika výchovy.       

 

Příští jednání Výkonného výboru OFS bude dle plánu práce ve čtvrtek 26. března t.r. od  17.00 hodin   

                                                                                                                                                    Zapsal : M.Hornych         


