OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Jungmannova 10, 591 01 Žďár nad Sázavou
email: ofszdar@seznam.cz, tel.: 605 202 600 (sekretář OFS)
IČ: 22880313, č.ú.:107-309280207/0100

ZÁPIS č. 2/2021-2022
ze dne 13.9.2021
Účast: dle prezenční listiny
Omluven: Jaroslav Beneš, Ing. J. Bajer
Hosté: M. Šoukalová, J. Chmelík (GTM OFS)
Jednání VV zahájil místopředseda VV p. R. Šoukal, který přivítal všechny členy VV a byl schválen
program jednání.
Program:
1. Kontrola zápisu č. 1/2021-2022
2. Došlá pošta
3. Různé:
− Příprava Memoriálu Ing. F. Mahela
− Zprávy odborných komisí k průběhu SR 2021/2022
1. Kontrola zadaných úkolů:
•

Kontrola zápisu z jednání VV OFS Žďár n. S. č.1 ze dne 9.8.2021 – úkoly splněny

2.
•
•
•
•
•
•

Došlá pošta
Faktury T-Mobile (8/2021), SPORTIS (9/2021), SATT (9/2021), admin. a ekonom. služby (8/2021)
Běžná korespondence pro odborné komise
Komuniké ze zasedání VV FAČR Praha z 7.9.2021
FAČR – pozvánka na utkání reprezentace ČR-Bělorusko a ČR-Ukrajina
FAČR – aktualizace opatření pro konání amatérských soutěží – zasláno klubům
FAČR – představení nové identity-loga

3. Různé:
-

předseda VV p. Jaroslav Beneš:
✓ projednal formu poskytnutí pomoci oddílu Mikulčice v souvislosti s živelnou pohromou, která
klub postihla a předložil návrh na poskytnutí finančního daru

-

místopředseda VV OFS p. R. Šoukal:
✓ podal informace z předání Ceny Dr. V. Jíry p. Jiřímu Kaštanovi z Borů
✓ podal informace k přípravě halového turnaje st. žáků Memoriál Ing. F. Mahela, který proběhne
12.2.2022 za účasti 12 mužstev

Ostatní:
•

•
•

•

STK - p. Mgr. Jiří Beneš:
– podal informace k průběhu SR 2021/2022 a zahájeným soutěžím mládeže
− zajistí propozice pro halový turnaj ml. žáků o Pohár předsedy OFS Žďár nad Sázavou a osloví
účastníky turnaje
KR – p. Ing. Oldřich Tomášek:
− podal informace o doplnění rozdhočího J. Neboly na listinu rozhodčích KFS Vysočina
− předložil návrh na úhradu cestovného rozhodčím na VPR
KM – p. Ing. František Laštovička:
− podal informace o průběhu tréninkových kempů mládeže Výběrů OFS
− podal informace k utkání MOS s OFS Pelhřimov, které proběhne 16.9.2021 v Měříně
− podal informace k činnosti KM OFS a plánovaným akcím KM (20.9.2021 trénink hráčů Výběru
r. 2010, 30.9.2021 MOS utkání OFS Třebíč-OFS Žďár n.S.)
GTM OFS p. Josef Chmelík:
− podal informace o své činnosti v rámci OFS
− podal informace k organizaci trenérské licence C, která proběhne pro OFS Žďár n. S.
19.-21.11.2021 (místo bude upřesněno). Cena kurzu 1.000,-Kč. Bližší informace budou
zaslány klubům.
VV OFS schvaluje:

•
•
•
•

Proplacení došlých faktur (Satt, SPORTIS, T-Mobile, admin. a ekonom. služby)
Finanční dar oddílu Mikulčice, postiženého živelnou pohromou
Uhrazení nákladů na VPR rozhodčím (5,-Kč/km)
Uhrazení nákladů na soustředění a utkání Výběrů OFS

VV bere na vědomí:
•
•
•

Informace ohledně přípravy halového turnaje st. žáků Memoriál Ing. F. Mahela
Informace k přípravě halového turnaje ml. žáků o Pohár předsedy OFS Žďár nad Sázavou
Informace od předsedů odborných komisí

VV ukládá:
•
•

Předsedovi KM projednat s členy komise jejich působení v KM a do příštího VV předložit případné
návrhy změn členů KM
Předsedovi KM předložit VV přehled akcí KM (termínovou listinu) a předpokládané náklady na
zajištění uvedených akcí

Závěrem proběhla diskuse členů VV.
Další jednání VV OFS – dle pozvánek (11.10.2021)
Zapsala: Marcela Šoukalová

Jaroslav Beneš
předseda VV OFS

