
                     Fotbalová asociace ČR  
                                            Okresní fotbalový svaz Jindřichův Hradec 

 

 

  Z á p i s  č.  10/2014/2015 
                             z   jednání VV OFS J. Hradec, ze dne 10. 06 . 2015 v J. Hradci 

 
 
 
1.  Kontrola usnesení : 
Kontrolou usnesení bylo zjištěno, že všechny úkoly byly splněny. 
 
Usnesení č. 1/10/2015 
VV OFS bere kontrolu na vědomí.  
 

2.  Komise STK  : 
 

- informovala přítomné o průběhu soutěží a provedla kontrolu zaslaných Přihlášek do soutěže na 
rok 2015/2016. STK žádá oddíly, které doposud Přihlášku nezaslaly, aby tak učinily obratem. 

- STK do příštího zasedání provede kontrolu soupisek a schválí konečné tabulky všech soutěží 
- STK předložila Smlouvu o společenství mezi oddíly TJ Sokol Halámky a FC Hranice – nejsou 

připomínky 
- STK zpracovala pracovní návrh termínové listiny pro podzim 2015. Konečná verze TL bude 

schválena na příštím zasedání dle počtu přihlášených družstev. 
dne 14. 06. se uskuteční finálový turnaj mladší přípravky v Třeboni o Okresního přeborníka. 

 

D ů l e ž i t é   u p o z o r n ě n í : 
Losovací aktiv VV OFS J. Hradec se uskuteční v pondělí 29.06. 2015 od 17:00 hodin 

v zasedací místnosti tělocvičny Slovan J. Hradec. Pozvánky nebudou zasílány. Účast jednoho 

zástupce z TJ/SK je bezpodmínečně nutná !!! 

 

Usnesení č. 2/10/2015 
VV OFS J. Hradec bere informace na vědomí.  Schvaluje výše uvedené společenství. Ukládá 
zpracovat zprávu na Losovací aktiv. Dále VV schvaluje příspěvek na občerstvení pro účastníky 
finálového turnaje OP ml. přípravky takto : a´- 60,--Kč/startující hráče uvedené v Zápise o utkání 
– maximálně 16 na jedno mužstvo, dále pak a´- 80,--Kč pro vedoucí mužstev /max. 2 osoby/. 
Dále pak schvaluje občerstvení pro rozhodčí a paušál 100,--Kč/zápas. 
 
3.  Komise DK  : 
 

- předseda DK informoval VV o došlém dopisu z Národního bezpečnostního úřadu státu 
ve věci podání zprávy k rozhodnutí DK o uloženém nepodmíněném trestu v utkání OS 
mužů sk. „B“ v soutěžním ročníku 2013/2014. 
 

Usnesení č. 3/10/2015 
VV OFS J. Hradec bere informaci o zaslaném dopisu na vědomí. Zpráva byla na Národní 
bezpečnostní úřad odeslána dne 24. 05. 2015.  Ukládá zpracovat zprávu na Losovací aktiv. 
 

4.  Komise rozhodčích : 
 

- předseda VV informoval o počtu zadaných rozhodčích do IS FA ČR. Problémem i nadále 
zůstává, že minimum rozhodčích dodalo foto.  

 

Usnesení č. 4/10/2015 
VV OFS J. Hradec bere informaci na vědomí. Ukládá předsedovi zajistit vše potřebné pro 
dodání fotek rozhodčích OFS do IS FA ČR .  Ukládá zpracovat zprávu na Losovací aktiv. 
 

5.  Komise mládeže  : 
- dne 14. 05. bylo dohráno poslední utkání dlouhodobé soutěže výběrů OFS  Jč. kraje. V konečné 

tabulce se náš výběr U11 umístil na 5. místě a výběr U12 obsadil 3. místo. 
- Informace o motivačních projektových příspěvcích KM FA ČR pro OFS na rok 2015 podal 

sekretář svazu. 
 

Usnesení č. 5/10/2015 
VV OFS J. Hradec bere informace na vědomí. Žádost o příspěvek na kemp na rok 2015 nebyla 
podána. Ukládá zpracovat zprávu na Losovací aktiv. 
 



 
 

6.  TMK  : 
 

- bez připomínek 
 

Usnesení č. 6/10/2015 
 

VV OFS J. Hradec bere informace na vědomí.  
 
 
7.  Hospodářská komise : 
 

- na účtu OFS JH bylo k 31.05. 2015 dnešnímu dni celkem 208 710,--Kč. Pokladní hotovost činila 
k 31. 5. 2015  4.190,--Kč. OFS obdržel finanční dotaci ze státních zdrojů MŠMT ve výši 
214 594,--Kč. Tyto finanční prostředku budou vyúčtovány jako v r. 2014 formou faktur. Přesné 
částky jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu. Účelové určení dotace je „Realizace sportovní 
činnosti“ – cestovné doprava, sportovní materiál. Podrobnější informace – Libuše Čekalová – 
606 510 434, 384 361 167 – viz přílohy. 

- dále OFS obdržel neinvestiční dotaci ze státní rozpočtu na rok 2015 Program V – činnost 
sportovních svazů ve výši 150.000,--Kč. Tato dotace je určena na činnost OFS. 

- HK informovala VV o průběhu zpracování Vyúčtování poplatků a pokut za I. pol. r. 2015  
 

 

Usnesení č. 7/10/2015 
 
VV OFS J. Hradec bere informaci na vědomí. HK do příštího zasedání připraví vyúčtování 
poplatků a pokut za I. pololetí 2015. 
 

8.  Různé  :  
 
- VV vzal na vědomí Zápis č.4/2015 z jednání VV KFS ze dne 07. 05. 2015  
- Informace z jednání 17. řádné VH FA ČR, která se uskutečnila v pátek 05. 06. 2015 v Praze 

podal předseda Marek Janíček 
- VV projednal pozvánku z TJ Jiskra Strmilov na slavnostní otevření nových šaten na fotbalovém 

hřišti, které se uskuteční v neděli 21. 06. 2015 od 12:00 hodin 
- VV projednal pozvánku z TJ Suchdol nad Lužnicí na mezinárodní turnaj U8, který se uskuteční  

v sobotu 20. 06. 2015 od 08:00 hodin na fotbalovém hřišti v Suchdole nad Lužnicí. 
- Informace o společném setkání zástupců VV KFS Jihočeského kraje s funkcionáři oddílů 

hrajících mistrovské soutěže Jihočeského kraje v sezóně 2015/2016, které se uskutečnilo 08. 
06. 2015 na Hluboké nad Vltavou 

- informace o stavu projektu FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE  v  okrese J. Hradec podal sekretář 
svazu 

 
Usnesení č. 8/10/2015 
 
VV OFS J. Hradec bere informace na vědomí.  
 
 
 

Příští schůze VV OFS J. Hradec se uskuteční 29. 06. 2015 od 15:30 hodin. 

 
 
 
 
Zapsal    :   Jindřich  Š v e c    
Kontrolu provedl  :   ing. Ivo  J e ž e k      
 


