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FAČR – Okresní fotbalový svaz Bruntál, Zahradní l

Zápis č.8/2013 z jednání VV OFS Bruntál ze dne 3. července 2013
Přítomni: p.p. Vojtíšek, P.Urban , Krajčovič, Závora, Stanovský, Boček, – Pohanka
Omluven: p. Doričák
Hosté:
p.p. Gurban, Zikl, Koraba

K PROGRAMU:
ad 1/ Kontrola plnění úkolů:
1.1
Školení trenérů licence „C“ – ÚKOL trvá
ad 2/ VV OFS projednal, schválil a bere na vědomí:
2.1 Informaci předsedy OFS k rozdělení dotací na údržbu 2013 a podmínek podle
kterých lze tuto státní dotaci přidělit (obsáhlá diskuze a připomínky k povinnosti vedení
tzv.“podvojného účetnictví“)

2.2 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu MČMT ČE – Program č.V – rok 2013 ve
výši 337 603,- Kč (průvodní dopis fin.ředitele FAČR a znění smlouvy předat na vědomí členům VV
OFS) - sekretář

2.3 Shromáždění fotbalových klubů, krajských a okresních fotbalových svazů Moravy a
Slezska – 22.července 2013 v Olomouci – účast předseda OFS
2.4 Přijetí FSK Staré Město, o.s. za člena FAČR a a rozhodnutí o rozdělení klubu FC
Slavoj Bruntál na dva kluby (FSK Staré Město, o.s. 8010271) a zároveň odpověď p.Bočkovi
k zařazení klubu do OP – dále viz výpis z rozhodnutí (…rozdělená družstva budou mít v SR
2013/2014 nárok na účast v té úrovni mistrovských soutěží, jaké si na základě výsledků SR 2012/2013
vybojují…)

2.5 Seminář pro předsedy DK OFSa KFS k uplatňování nového DŘF, platného od
1.7.2013, který se uskuteční v Praze dne 6.srpna 2013 – účast p.Závora
2.6 Projednána žádost TJ Horní Město k odchodu ze soutěží v OFS Bruntál a možnost
účinkování v soutěžích OFS Olomouc – žádost schválena (Hlasování: 6-0-0)
2.7 Halový turnaj mladšího dorostu „O pohár VV MSKFS 2013/2014“ – KR
p.Stanovský. Zároveň předběžné termíny turnajů OFS kategorie U-12 (24.9.Smilovice,
10.12. halový turnaj v Brušperku)
2.9 Zápisy odborných komisí MSKFS (STK, DK, KM, KR, TMK,MK a ORK)
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2.10 Stav hospodaření OFS k datu 30.06.2013 – p.Zikl (kritika na neplnění platebních
povinností vůči OFS,a to i přes opakované urgence, žádosti o prominutí penále – zamítnuto,
odměny družstvům na LA – mládež: 1.pořadí pohár, diplom a 1 000,- Kč v hotovosti, dospělí: pohár,
diplom a míč – schváleno jednohlasně)

2.11 Žádost TJ Slezské Rudoltice o náhradu cestovného nesehraného utkání z důvodů
nezpůsobilé hrací plochy ve Staré Vsi – zamítnuto (Hlasování: 5-1-0)
2.12 Seminář rozhodčích OFS před zahájením SR 2013/2014 se uskuteční v pátek
9.srpna 2013 v Města Albrechticích – bližší sdělení bude na pozvánkách

Organizační příprava LA – středa 10.července 2013: ( STK )
- Rozdělení a schválení jednotlivých skupin: (OPM, III.tř./A, III.tř./B, OPŽ st.13 – spojit
do kategorie 7+1, OPŽ ml. 7+1 jen 5 – čtyřkolově), Př.st.13 – spojit do kategorie 5+1,
Př.ml.5+1 - 9 družstev). Přidělení losovacích čísel
- Do kategorie dorostu přihlášena jen 2 družstva (TJ Sv.Hora a TJ Slezan Jindřichov),
doporučeno řešit možností do OFS Jeseník
- Zpracování rozpisu soutěží, a to včetně doplňků a připomínek- STK
- Podkladové zprávy odborných komisí - předsedové STK, DK
- Organizační pokyny k zahájení soutěží SR 2013/2014 – sekretář

Zapsal:
F.Pohanka

Ověřil:
Václav Vojtíšek
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