Zpráva z jednání výkonného výboru OFS Rychnov nad Kněžnou ze dne 11.12.2017
Místo konání: Rychnov nad Kněžnou

ZÁPIS č. 13/2017
Přítomni :
Omluveni :
Hosté :

Miloš Židík, Václav Leimer, Petr Reichl,
Miroslav Martínek, Václav Hlavsa, František Jehlička, Martin Hlaváč
Miroslav Charvát, Zdeněk Vodák
x

Kontrola usnesení:
7/4 VV připravuje nabídky pro obchodní partnery.
3/5 Projednat a připravit obnovení a přípravu nových sponzorských smluv. Zajistí p. Židík a Martínek
o SYNYT – smlouva je projednána a je před podpisem
2/11 VV bere na vědomí zprávu KR o přípravě semináře rozhodčích. Termín konání 19.-20.1.2018
Kostelecká Lhota.
3/11 VV upřesňuje trestání žlutých karet. ŽK se evidují vždy jen za dané mužstvo (tj. zvlášť mužstvo A
a zvlášť mužstvo B).
6/12 VV vzal na vědomí čerpání dotací FAČR OFS a klubů hrajících soutěže OFS. Dotace nečerpal
oddíl Deštné, Žďár n.O. a Slatina n.Z..
V současné době oddíly a OFS vkládá daňové doklady do IS.

Jednání VV OFS:
1/13

VV bere na vědomí, že STK provedla kontrolu soupisek „Podzim 2017“, připravila a zveřejnila
termínovou listinu „Jaro 2018“ a konstatuje, že všechna mistrovská utkání „Podzim 2017“ byla
odehrána.

2/13

VV ukládá předsedovi DK zajistit převod trestů z „Podzimu 2017“ do „Jara 2018“.

3/13

VV bere na vědomí nedohraná utkání kategorie mládeže a pověřuje KM připravit návrh na
dohrání uvedených utkání na jaře 2018.

4/13

VV schvaluje návrh rozpočtu na rok 2018 v celkové výši 600 tisíc Kč.

5/13

VV schvaluje dotaci na mládež pro FC Spartak Rychnov n.K. ve výši 6.250,- Kč, krajské
středisko mládeže.

6/13

VV schválil příspěvek do Nadačního fondu na podporu fotbalové mládeže Královéhradeckého
kraje ve výši 50.000,- Kč pro rok 2017 (schváleno 6-0-1) .

7/13

VV schvaluje 3.000,- Kč za ekonomickou a administrativní práci p. Reichla za podzim 2017 pro
OFS.

8/13

VV schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor (kanceláře OFS) do 31.12.2022.

9/13

Školení a doškolení licence „C“ OFS RK bude 23.-25.2.2018, uchazeči se mohou přihlásit dle
instrukcí, které budou zveřejněny na ÚD OFS RK.

10/13 VV vzal na vědomí zvolení Ing. Jiřího Bartoše předsedou OS ČUS.

Příští jednání VV bude v úterý 30.1.2018 v 16:00 hod. v Rychnově n.K..
Zapsal: IPR

