Okresní fotbalový svaz Děčín
Ústecká 1961/3, 405 02 Děčín V-Rozbělesy, Děčín
(mobil 734 622 232, e-mail: fotbalofsdc@seznam.cz, IČ 228 828 04)

ZÁPIS číslo 11/2018
jednání VV OFS Děčín dne 29. listopadu 2018 v Děčíně
Přítomni:
Hosté:

Bc. L. Šimeček, J. Oborník, L. Šefčík, P. Sejkora, M. Brynda, J. Mareš, O. Tetřev
K. Šnajdr, B. Jachimstál, J. Vlková, K. Šmíd

Došlá pošta:
•

FAČR – komuniké ze zasedání 9. řádného VV FAČR

1.

Informace předsedy OFS Děčín Bc. Libora Šimečka:

•

podal informace z jednání předsedů OFS České komory s předsedou VV FAČR Ing. M. Malíkem,
místopředsedou VV FAČR R. Berbrem a ředitelem Finančního oddělení L. Kabelkou.
informoval o vzniku nové komise předsedů OFS. Komise si stanovila základní oblasti k diskuzi:
▪ Komise by měla zlepšit komunikaci mezi FAČR a OFS.
▪ Systém rozdělování dotací pro OFS a kluby.
▪ Fungování a podpora soutěží mládeže na úrovni OFS.
▪ Návrhy na úpravu legislativy FAČR.
▪ Úpravy a zefektivnění IS. FAČR.
informoval o nařízení vlády 567/2006 sbírky – o navýšení minimální mzdy s účinností od 1. ledna 2019
pro sekretáře OFS Děčín.
podal informace z jednání odvolací komise OFS Děčín.

•

•
•

2. Informace předsedy KR p. Jaroslava Oborníka:
•
•
•
•

informoval o jednání komise – 15. listopadu 2018.
komise průběžně kontroluje ZoU a na chyby upozorňuje rozhodčí.
komise řešila protest klubu FK Dolní Podluží pro neoprávněné vyloučení hráče po 2 ŽK. Na základě
zprávy delegáta svazu byl protest uznán.
informoval o požadavku KR ÚKFS o možnosti zařazení okresních rozhodčích na listinu ÚKFS
s termínem do 10. února 2019.

3. Informace předsedy STK p. Pavla Sejkory:
•
•
•

•

informoval o jednání komise –26. října a 9. listopadu 2018.
komise schvalovala výsledky soutěží, změny termínů a začátků mistrovských utkání.
komise předala KR OFS Děčín k projednání protest klubu FK Dolní Podluží pro neoprávněné
vyloučení. KR OFS Děčín na základě zprávy delegáta protest uznala. Klubu FK Dolní Podluží nebyl
účtován poplatek za projednání protestu.
komise předala kluby do DK OFS Děčín za obdržené žluté karty a udělila finanční postihy za změny a
začátky utkání.

4. Informace předsedy DK p. Milana Bryndy:
•
•
•

komise jedná elektronicky nebo v sídle OFS Děčín (dle potřeby).
komise upustila od potrestání hráče z klubu FK Dolní Podluží dle zprávy delegáta svazu.
komise udělila několik finančních postihů za tělesné napadení soupeře a nedostatečnou pořadatelskou
službu.

5. Informace za KTM a TMK p. Otakar Tetřev:
•

Komise plánuje uspořádat školení a přeškolení trenérů Licence C v Děčíně. Termín školení bude
upřesněn později.

VV OFS Děčín bere na vědomí:
•
•

informaci o nařízení vlády 567/2006 sbírky – o navýšení minimální mzdy s účinností od 1. ledna 2019
pro sekretáře OFS Děčín.
informaci o vzniku nové komise předsedů OFS.

Příští jednání VV OFS Děčín se uskuteční 25. a 26. ledna 2019 od 18 hodin v Prysku

Ladislav Šefčík v. r.

Bc. Libor Šimeček v. r.

sekretář OFS Děčín

předseda OFS Děčín

