
 

OKRESNÍ   FOTBALOVÝ  SVAZ,   ŽIŽKOVA 231,  470 01   ČESKÁ  LÍPA 

Zápis z jednání Výkonného výboru OFS ze dne 28.1.2015, které se konalo od 17.00 hodin za účasti pp.:                                     
K.Fischer, K.Kapoun,  Z.Poppr,  M.Milner,  K.Machač, M.Hornych (sekretář), Z.Marek (RK) 
Omluveni:  L.Böhme (nemoc),  M.Hamada (U15-Rumburk)) 
Program: 

1. Kontrola zápisu z min.jednání VV ze dne 27.11.2014 :  

-   p.Fischer  -    byla dočerpána dotace pro  Program V – „Organizace sportu – kluby“ , info se bere na vědomí  

- předseda a sekretář se zúčastnili slavnostního otevření minihřiště s UMT v Jablonném v Podještědí 

- další distribuce členských karet FAČR-ALIVE proběhne 9.2.2015 na VH OFS 

2. Další projednávané body : 

                        - Tělovýchovná jednota Zákupy – žádost o turnajovou dotaci na halový vánoční turnaj – přípravka 

                           2004 a mladší.  Schválena fin.částka ve výši 2.000,- Kč . Dotace bude proplacena na základě doložených       

                           nákladů na turnaj minimálně ve výši 2.000,- Kč.    

                        -  Sparta Sosnová, občanské sdružení – žádost o finanční podporu na zakoupení tréninkových pomůcek 

                           a žádost o finanční podporu na akci  „50 let založení fotbalu v Sosnové“. Neschváleno, je třeba využívat 

                           různých dotací FAČR a LB kraje.  O rozhodnutí VV OFS budou kluby písemně informovány.                       

- Dne 9.2.2015 se koná řádná valná hromada OFS Česká Lípa. Pozvánky klubům byly rozeslány dne 

23.12.2014. VV OFS předloží návrh na:    

předsedající valné hromady -   ing.Milan Hornych 

předseda mandátové komise - Zdeněk Marek 

předseda návrhové komise  -     ing.Karel  Kapoun 

zapisovatel valné hromady   -     Michal Milner 

ověřovatelé zápisu                 -     Karel Machač a Petr Chmelař     

-  Práce komisí :   

 - STK -      byla přelosována soutěž starších přípravek, vše je na webových stránkách svazu 

           -       administrátor OFS Česká Lípa  p. Poppr -  informoval o zajišťování administrátorů klubů, bere se na vědomí 

  - KR  -     p. Milner – předs. KR p.Böhme nemocen, zastupuje ho při obsazování přípravných utkání, kluby informovány                       

  3. Došlá pošta       

-  FAČR  - žádost o zaslání kontaktů na všechny kluby, hrající soutěže v rámci OFS Česká Lípa – splněno 

               -  5 ks kalendářů FAČR k vyzvednutí v Praze – splněno 

            -  předávací protokoly k členským kartám ALIVE – karty budou zástupců klubů předány na VH OFS  

               -  FAČR – informace o schválení klíčového projektu (R)EVOLUCE  jsou k dispozici na internetových 

                  stránkách http://revoluce.fotbal.cz.,   pro další informace také funguje uvedená e-mailová adresa                                                                                               

               - Komuniké ze zasedání VV FAČR – výstupy jsou na internetu = webové stránky  FAČR 

               - nová Směrnice pro vedení členské databáze od 1.1.2015 = na webu, také předáno klubům       

               - žádost o zaslání Rozpisu mistrovských soutěží OFS, příloh a změn, které byly dosud provedeny – splněno 

               - nominace funkcionáře k ocenění  „Osobnost fotbalu – Nositel plakety dr. Václava Jíry“. VV OFS nominuje 

                 pana Karla Mouchu z TJ Dynama Stružnice, zasláno v termínu LKFS ke schválení a předání na FAČR  

-  LKFS    - žádost o zajištění  administrátorů všech klubů v okrese Česká Lípa – postupně plněno 

-  OFS Liberec – nabídka možnosti soustředění v areálu PSA Český Dub – zasláno klubům  

-  JSA Sport      -  nabídka opravy fotbalových a futsalových míčů – zasláno klubům                      

4. Různé             

-  předseda OFS pozve k jednání o žácích zástupce TJ Spartak Dubice na příští VV OFS –  26.2.2015 v 18.00 hod. 

-  byl navržen a VV schválen nový krajský lektor PF -  p. L. Řeháček ml., okresním LePF 2015 schválen p. K.Fischer  

-  školení /doškolení trenérů licence „C“ – publikace zakoupeny, t.č. málo přihlášek, v případě nezájmu akce zrušíme 

 Příští jednání Výkonného výboru OFS bude dle plánu práce ve čtvrtek 26.2.2015 t.r. od  17.00 hod.   

                                                                                                                                                    Zapsal : M.Hornych         

http://revoluce.fotbal.cz/

