
 

OKRESNÍ   FOTBALOVÝ  SVAZ,   ŽIŽKOVA 231,  470 01   ČESKÁ  LÍPA 

Zápis z jednání Výkonného výboru OFS ze dne 26.3.2015, které se konalo od 17.00 hodin za účasti pp.:                                     
K.Fischer, K.Kapoun,  Z.Poppr,  L.Böhme,  M.Hornych (sekretář), Z.Marek (RK) 
Omluveni:   M.Hamada , K.Machač, M.Milner 
Program :  

1. Kontrola zápisu z min. jednání VV ze dne 26.2.2015 :  

-   p.Poppr     -   TJ Sokol Sloup v Čechách a SK Prysk nezajistily administrátory pro projekt (R)EVOLUCE.  Prysk u OFS 

                             Děčín ukončil činnost, Sloup oslovíme z důvodu možné ztráty hráčů při nečinnosti klubu po 2 ročníky 

- p. Fischer    -    ve dnech 27.2 – 1.3.2015 proběhlo školení/doškolení trenérů licence „C“.  Účastnilo se 22 trenérů na 

                             školení a 1 trenér na doškolení.  Akce proběhly v pořádku.        

                       -     5.3.2015 se v Jablonci nad Nisou konala VH LKFS, které se za náš OFS zúčastnili pp.: Fischer, Hornych,  

                             Böhme, Milner a Marek. 

                       -     byly předány vstupenky na 2 přípravná mezistátní fotbalová utkání reprezentace U 21 panu  

                             Machačovi.                                  

2. Komise OFS-činnost :  

- STK -      začaly fotbalové soutěže, proběhlo 1. jarní kolo mužů bez problémů, jen DK řešila dva vyloučené hráče   

          -      kluby jsou povinny nafotit hráče a nahrané fotky do 31.5.2015 odeslat na FAČR  

 - KR  -      hřiště pro úvodní kolo byla v pořádku. Ve III. třídě bylo málo rozhodčích. V současné době byli proškoleni dva 

                  noví rozhodčí , čeká je ještě pohovor a závěrečné teoretické přezkoušení-testy 

- HK    -     OFS obdržel dotaci z vlastních zdrojů FAČR,  jejíž výše odpovídá podílu z 80% členských příspěvků  

                  vybraných na rok 2015 od členů FAČR,  a to konkrétně za období  1.1.2015 – 28.2.2015. Tuto dotaci ve  

                  výši  274.995,- Kč následně přeposlal  klubům na základě rozpisu od FAČR 

  3. Došlá pošta :        

-  FAČR  - komuniké ze  17. řádného zasedání  VV FAČR, bere se na vědomí  

               - upozornění na povinnost předat účetní závěrku za rok 2014 na FAČR – bylo již předáno 

               - „Inventární soupis“ majetku svěřeného do trvalého užívání – byla provedena inventura a soupis  

                  s příslušnými podpisy byl zaslán zpět na FAČR 

               - byly objednány vstupenky na ME 2015 ve fotbale do 21 let. Vstupenky vyzvedne na FAČR v Praze 

                 sekretář  

               -pozvánka na  jubilejní 50. ročník ankety Fotbalista roku 2014 – zúčastní se předseda 

               -nabídka studijního programu UEFA – manažerská činnost – odesláno vybraným funkcionářům   

- LKFS    - investiční akce Zelený trávník. Odeslány informace  klubům pro podání žádosti, zatím bez odezvy 

               -podklady pro zařazení do systému „Nadační fond na podporu fotbalové mládeže“, zasláno klubům 

 Různé – Výk.výboru OFS byl předán  e-mail rozhodčího Volfa  ze dne 19.3.t.r. s názvem Odvolání a následnou žádostí  

               o přezkoumání postupu KR OFS ve věci jeho možného převedení do jiného řídícího orgánu (OFS Děčín). 

               Vzhledem k tomu, že tento e-mail postrádal jakékoli další náležitosti a nebyl v souladu s Odvolacím a přezkum. 

               řádem FAČR,  VV  ho přesto neodmítl, ale pracoval s ním jako s žádostí ve smyslu čl.4 Stanov, podanou svazu 

               elektronickou cestou. VV zjistil, že KR OFS postupovala oprávněně, když na základě Licenčního řádu pro  

               rozhodčí fotbalu nesouhlasila s nynějším převedením rozhodčího pod jiný řídící orgán, neboť  článek 6/4  

               v této věci předpokládá souhlas obou řídících orgánů, ke kterému dosud při jednáních s OFS Děčín nedošlo.  

               Vnitřní záležitosti a opatření komise včetně obsazování rozhodčích jsou výhradně v kompetenci KR OFS,  

               která je zodpovědná za práci s rozhodčími a jejich výchovu. O případném pozdějším převedení rozhodčího pod 

               jiný řídící orgán byl VV informován ze strany KR a celkové rozhodnutí komise bere na vědomí.  

 

Příští jednání Výkonného výboru OFS bude dle plánu práce ve čtvrtek 23. dubna t.r. od  17.00 hodin   

                                                                                                                                                    Zapsal : M.Hornych         


