Fotbalová asociace České republiky
Okresní fotbalový svaz Bruntál
Zahradní 1‚ 792 01‚ Bruntál
Tel: 721 116 625
e-mail: ofsbruntal@tiscali.cz
web: www.ofsbruntal.cz
=======================================================
Zápis č.11/2013 z jednání VV OFS Bruntál ze dne 9. října 2013
Přítomni: p.p. Vojtíšek, Krajčovič, Závora, Stanovský – Pohanka
Omluveni: p.p.P.Urban, Boček, Doričák
Hosté: : p.p.Gurban, Zikl

K PROGRAMU:
ad 1/ Kontrola plnění úkolů:
1.1 Školení trenérů licence“C“ - úkol trvá
1.2 Dotace – 2.část (239.337,- Kč). VV znovu upozorňuje kluby na včasné doložení
podkladů pro vyúčtování dotace, závazný termín byl stanoven na 15.10.2013!!! Dále
upozorňujeme kluby v regionu „Bruntálska“, že mají možnost řešit tuto problematiku přímo na
pracovním aktivu v Bruntále (Pizzerie Aqua) 11.10.2013.
1.3 Smlouva o poskytování služeb mezi OS ČSTV (ČUS) a OFS – úkol trvá
1.4 Úhrada startovného a soutěžní zálohy (Bohušov)
ad 2/ VV OFS projednal, schválil a bere na vědomí:
2.1 Informace předsedy OFS:
- prověření platnosti směrnice pro odměňování realizačních týmů mládeže
- problematika práce rozhodčích
- příspěvek na trenérský kurz z prostředků KFS a OFS
- pracovní aktiv představitelů fotbalových klubů regionu Bruntálska – Pátek 11.10.2013
- návrh mimořádné odměny ve výši 3.000,- Kč pro sekretáře OFS u příležitosti životního
jubilea - souhlas (Hlasování: 4-0-0)
2.2 Termíny zimních halových turnajů mládeže – změna v důsledku nejasností v hale Horní
Benešov:
- NE 05.01.2014 mladší dorost (Bruntál)
- NE 26.01.2014 starší dorost (Bruntál)
- SO 01.02.2014 starší žáci (místo bude určeno dodatečně)
- SO 08.02.2014 mladší žáci (místo bude určeno dodatečně)
- NE 23.02.2014 starší přípravka (Bruntál)
- SO 29.02.2014 mladší přípravka
(KM upozorňuje, že místa konání a další pokyny budou sděleny v propozicích).
2.3 HK p.Zikl – plnění rozpočtu OFS k datu 30.09.2013, žádost TJ Heřmanovice o možnost
splátkového kalendáře na 3 části za udělenou pokutu 5.000,- Kč z důvodů odstoupení ze
soutěže – souhlas (Hlasování: 4-0-0)
2.4 Komuniké č.9, 10/2013 VV MSKFS
2.5 Komuniké č.4 VV FAČR

Zapsal:
F.Pohanka
_________________________________________________________________________________
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