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Zápis č. 57 z jednání VV OFS Litoměřice ze dne 26. 05. 2015 

Přítomni: Kudlička, Řebíček, Žilka 

Omluveni: Bobek, Novotný, Dvorský, Klupák  

Hosté: Letafka, Váchal, Šíma, Vrána 

 

1) Kontrola zápisu jednání VV OFS z 28. 04. 2015 

- bez připomínek 

 

2) Informace z FAČR a ÚKFS 

- FAČR  

o pozvánka na VH, která proběhne v Praze 05.06.2015 – účast předsedy 

o komuniké VV FAČR ze dne 13.05.2015 

o podepsány dohody o převodu a užití dotace z programu V. – MŠMT 

 

- ÚKFS 

o aktiv předsedů DK v Praze dne 25.05.2015 – účast předsedy DK 

o měsíc náborů – akce se uskutečnila v Roudnici n/L. 26.05.2015 – schválen příspěvek 

OFS ve výši 2.000 Kč dle pokynů 

o zasláno v termínu pověření sekretáře do systému IS FAČR na základě pokynu ÚKFS 

 

 

3) Informace z komisí 

KM 

- výběr U12 obsadil na semifinálovém turnaji v Praze na Motorletu 2. místo a vybojoval si účast 

na finálovém turnaji, který se uskuteční v Praze na Aritmě v termínu 03.-04.06.2015 – v této 

souvislosti bude zaslána žádost VV ÚKFS o příspěvek na dopravu 

- finálové turnaje přípravek – pohár SP (Straškov 24.05.2015), pohár MP (Pokratice 30.05.2015), 

OP MP (Dobříň 07.06.2015 ) a OP SP (Brozany 13.06.2015) – KM zajistí účast zástupce na 

těchto turnajích 

 

KR 

- KR požádala VV o zaplacení startovného ve výši 3.000 Kč na Memoriál JK - schváleno 

- průběžně dochází k předávání rozhodčích do DK  

- rozhodčí jsou aktuálně informováni prostřednictvím KR a STK  

- řešena situace ohledně realizace ®evoluce FAČR – dochází k zajištění fotografii rozhodčích  
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DK 

- předložena podrobná statistika vyloučených za období jaro 2015 

- DK žádá VV o objasnění rozhodnutí odvolacího orgánu č. 1/2015 ze dne 28.04.2015 

 

4) RMS 2014/2015 

- startovné ve stejné výši jako v ročníku 2014/2015 splatné do aktivu STK, který se uskuteční 

09.07.2015 

- soutěžní příspěvek se nevyužívá 

- kompenzace za postup mimo pořadí  

o z III. třídy do II. třídy 5.000 Kč 

o z IV. třídy do III. třídy 3.000 Kč 

 

5) Ekonomika 

- předložen výkaz nákladů a výnosů, pasiv a aktiv za období 4/2015 

 

6) Různé 

- VV vyslovil souhlas se zařazením družstva dorostu klubu TJ Střekov, o.s. do soutěží 

OFS Litoměřice v soutěžním ročníku 2015/2016 

- VV vyslovil souhlas se zařazením klubu TJ Slovan Horní Beřkovice do soutěží OFS 

Mělník v soutěžním ročníku 2015/2016 

- VV vyslovuje souhlas k předání kompetence na STK v otázce startů družstva z jiného 

okresu – viz. čl. 5, odst. 6, návrhu nových stanov FAČR 

- schválen příspěvek na telefon pro předsedu STK ve výši 1.500 Kč 

- další termíny jednání VV  

o v úterý dne 16. 06. 2015 od 15:30  

o v úterý dne 30. 06. 2015 od 15:00  

 

 

Zapsal: Jan Řebíček 


