
Zápis č. 6 z jednání VV OFS Příbram ze dne 24. 6. 2015 

Místo konání: klubovna stadionu TJ Tatran Sedlčany 

Přítomni: ing. Martin Havel, Miroslav Bílek, Lubomír Lhota, Petr Kyselý, Miloš Nepivoda, Mgr. Petr 

Glogar, Josef Kuba, Jan Hadraba - sekretář, Jana Handlová – ekonomka.  

Nepřítomni: Eduard Škvára, Mgr. Pavel Chán   

VV OFS projednal žádost odvolání TJ Slavoj Obecnice proti výši udělené pokuty v zápise STK č. 33 ze 

dne 09. 06. 2015. VV OFS žádosti nevyhovuje, vzhledem k opakovanému porušení SŘ čl.57/b a RMS 

čl. 30/1. Odvolací poplatek 400,- Kč se nevrací. Proti rozhodnutí VV je možno se odvolat k OK FAČR do 

15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.  

VV OFS projednal požadavek na příspěvek JUNIOR CUP OBECNICE 2015 - II. ročník Turnaj starších 

přípravek pod záštitou starosty obce Jana Karase. VV OFS projedná výši  příspěvku po zaslání 

vyúčtování resp. finanční zprávy o průběhu turnaje.  

VV OFS bere na vědomí zprávu sekretáře k projektu Fotbalová Revoluce, nahrané fotografie TJ/SK.  

VV OFS bere na vědomí pozvánku na školení nového souboru předpisu a informačního systému FAČR 

dne 26. 6. 2015 v ul. Diskařská, Praha 6. Školení se zúčastní p. Hadraba a p. Kuba.  

VV OFS bere na vědomí zprávu sekretáře k problematice rozhodčích a delegátů v novém informačním 

systému FAČR  

VV OFS bere na vědomí zprávu předsedy DK p. Bílka. DK projednala nedoplatek TJ Ligmet Milín o.s. 

vůči SKFS a ukládá zaplatit dle splátkového kalendáře úhradu dluhu. První splátka ve výši 5.000,- Kč 

bude uhrazena do konce června 2015 na účet OFS Příbram, zbytek bude uhrazen do konce roku 2015.   

VV OFS bere na vědomí zprávu předsedy KM p. Lhoty o přihláškách mládežnických družstev do 

soutěžního ročníku 2015/2016. Systém soutěží se bude odvíjet podle počtu přihlášených družstev.  

VV OFS povoluje start sdružených družstev mládeže pro soutěžní ročník 2015/2016.   

VV OFS bere na vědomí zprávu předsedy STK p. Kuby o ukončení soutěžního ročníku 2014/2015. STK 

podalo zprávu o přihláškách na soutěžní ročník 2015/2016.  

VV OFS bere na vědomí vyúčtování pokut a poplatků STK a DK  za jarní část sezony 2014/2015. 

Sekretář rozešle jednotlivým oddílům včetně startovného na nový soutěžní ročník. Výše startovného 

je stejná jako v minulém soutěžním ročníku, mládež startovné neplatí.  

VV OFS stanovuje termín losovacího aktivu na pátek 24. 7. 2015 od 16,00 hod. v restauraci v 

Rybníkách.  Účast na aktivu je dle §17, bodu 3 SŘ FAČR povinná.  

VV OFS bere na vědomí zprávu pí ekonomky Handlové o stavu financí ke dni 24. 6. 2015    

VV OFS schvaluje start TJ ZD Kovářov v okresní soutěži dorostu pořádaném OFS Příbram v ročníku 

2015/2016 

 

Další zasedání VV OFS se uskuteční 24. 7. 2015 od 14,00 hod v Rybníkách.    


