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.12/2014 z jednání VV OFS Bruntál ze dne 16. prosince 2014
Přítomni: p.p. Vojtíšek, P.Urban, Krajčovič, Závora, Boček, Stanovský, Doričák, – Pohanka
Hosté:
p.p..Gurban, Zikl, Hranec, Špalek, Richtár, J.Urban
K PROGRAMU: Jednání zahájil mpř.VV OFS P.Urban, který přivítal přítomné a v úvodu

předal slovo předsedovi KR M.Špalkovi, který požádal o uvolnění z této funkce z důvodu
zvolení do funkce místostarosty Města Albrechtic. Jménem všech mu bylo poděkováno za
dosavadní práci v KR, poblahopřáno ke zvolení, s přáním hodně zdaru a síly do takto
náročné veřejné funkce.
ad 1/ Kontrola plnění úkolů:
1.1 Dotace PROGRAM V (klubová činnost) - splněno
1.2 Neuhrazená peněžní plnění:
Rozhodčí: Příhoda 200,- Kč, Vavrák 400,- Kč, Schnaubelt 200,- Kč, Sedlák 200,- Kč,
Šabo 400,- Kč, Muroň 200,- Kč
1.3 Halové turnaje mládeže – trvá.
ad 2/ VV OFS projednal, schválil a bere na vědomí:
2.1 Na podkladě rozhodnutí KR byla opětně projednána námitka k DK za udělování
nízkých trestů, zejména při hrubých vulgárních výrazech vůči rozhodčím. J.Závora tuto
námitku vyvrátil konkrétními případy a příslušným zněním DŘF.
2.2 Komuniké č.11/2014 z jednání VV MSKFS
2.3 Novelizovaná směrnice pro vedení členské evidence FAČR s účinností od 1.1.2015
2.4 Administrátoři klubů – pokyn byl přeposlán na dotyčné kluby
2.5 Plnění rozpočtu OFS ke dni 30.11.2014
2.6 Zápisy odborných komisí MS KFS a OFS (STK, DK, HK, KR, KM)
2.7 Požadavky z klubů na proškolení trenérů licence „C“ – požadujeme z klubů jmenovitě
uchazeče se základními údaji. Na základě počtu přihlášených bude dále rozhodnuto
2.8 Změna předsedy fotbalového oddílu v TJ Sokol Vrbno p.P. – Bc.Jindřich Pavlíček,
ul.Družební 597, 793 26 Vrbno p.P., tel.777904882, e-mail.adresa zůstává
2.9 NOZ – úprava stanov, výměna registračních průkazů atp.
2.10 Termínová listina MS KFS pro jarní část SR 2014-2015
2.11 Komuniké z 15. Řádného zasedání VV FAČR
2.12 Propozice halového turnaje ml.dorostu „O pohár VV MS KFS“
2.13 Úkol pro předsedy komisí OFS – připravit a předložit k projednání návrh rozpočtu pro
rok 2015 (leden 2015).
Na závěr zasedání poděkoval předseda všem funkcionářům VV, členům komisí za
vykonanou práci, s přáním příjemného prožití svátků vánočních v pohodě a klidu rodinného
zázemí, přáním pevného zdraví a osobní spokojenosti v nastávajícím roce 2015. Toto přání
je touto cestou tlumočeno i všem aktérům fotbalového hnutí v působnosti OFS Bruntál.
Zapsal:
F. Pohanka

ověřil:
Václav Vojtíšek
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