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.9/2013 z jednání VV OFS Bruntál ze dne 8. srpna 2013
Přítomni: p.p. Vojtíšek, Krajčovič, Závora, Boček, Stanovský – Pohanka
Omluveni: p.p. P.Urban, Doričák
Hosté: : p.p.Gurban, Zikl

K PROGRAMU:
ad 1/ Kontrola plnění úkolů:
1.1 Školení trenérů licence“C“ - úkol trvá
1.2 Zpracování RS 2013/2014 – splněno
1.3 Dotace – 2.část (239.337,- Kč), rozeslány smlouvy, výše dotace na klub a pokyny pro
postup k čerpání
ad 2/ VV OFS projednal, schválil a bere na vědomí:
2.1 Oznámení o úmrtí dlouholetého rozhodčího a člena KR p.Slavomila Entla, odsouhlasena
účast na pohřbu a zakoupení smuteční kytice
2.2 Seminář rozhodčích v M.Albrechticích v pátek 09.08.2013 od 16:00 hod. (přesun po
pohřbu S.E. do M.Albrechtic)
2.3 Žádost FK Nové Heřminovy o udělení výjimky z čl.21, písm.c/ RS – podmínka
mládež.družstva pro start v OP mužů – zamítnuto (Hlasování: 4-2-0)
2.4 Pracovní aktiv regionu „Krnovska“ – doporučen termín v měs.září t.r. (pověřen p.Boček)
2.5 Úvaha o zapojení družstev dorostu (TJ Kr.Loučky a TJ Slezan Jindřichov) do soutěží
v OFS Opava – v jednání
2.6 KM p.Stanovský, předběžný rozpočet komise pro podzimní část akcí „výběru OFS“ – 2x
nominační sraz a 2x účast v MOT, připomínka k otázce čerpání fin.prostředků na akcích
(cestovné žáků z místa bydliště do místa srazu a zpět, občerstvení žáků, odměny vedoucího,
trenérů a pomocníků).
2.7 HK p.Zikl, plnění rozpočtu OFS k datu 31.07.t.r., dělení dotací na provoz a činnost OFS
a případné dotace pro kluby, návrh p.Šimčíka k evidenci a aktualizaci soutěžní zálohy, pokut
a dalších peněžitých plnění jednotlivých klubů – projednat a připomínkovat do příštího
jednání OFS
2.8 DK p.Závora, informace ze semináře v Olomouci k novým úpravám DŘF, platného
od 1.7.2013
2.9 Smlouva o poskytování služeb mezi RS ČSTV Bruntál a OFS Bruntál, předloženo
k prostudování a případnému připomínkování – do příštího jednání
2.10 Aktualizace web.stránek OFS, adresáře klubů, e-mailové pošty a správného názvu
TJ/SK – Zodp. správce web.stránek a sekretář OFS

Zapsal:
F.Pohanka

Ověřil:
Václav Vojtíšek
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IČO: 228 82766

bankovní spojení: ČSOB a.s. – 246679738/0300

