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Okresní fotbalový svaz Teplice
Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice, IČO 22880518
Č.účtu 246346837/0300 ČSOB Teplice. Telefon: 777 205 158, email: ofs.tp@seznam.cz

Zápis č. 76 ze zasedání Výkonného výboru Okresního fotbalového svazu v Teplicích.
Dne: 7.12. 2018 v Teplicích
Přítomni: M. Hrdlička, K. Milec, J. Smrž, P. Váňa, D. Köstl , V. Mašek aj. Uličný.
Omluveni:xx
Hosté: V. Svobodová – ekonom OFS, Petr Wencl – předseda KR OFS , Vlastimil Klobása – předseda DK OFS.
Rostislav Salák – GTM OFS Teplice.
1.Přijatá pošta: FAČR – komuniké z komise předsedů OFS (30.11), nová podoba vzdělávání trenéru lic. B a C
(3.12), neuhrazené sběrné faktury – seznam klubů (5.12)
ÚKFS-pozvánka na doškolovací a kreditní seminář trenérů (12.11), leták GTM nábor hráčů (14.11), nabídka
instruktora rozhodčích na zimní seminář RO (22.11), informace o 1.ročníku akademie rozhodčích ÚK (5.12.)
TJ Chlumec – připomínky ke schvalování změn utkání bez vědomí administrátora (25.11.)
Policie ČR – žádost o zaslání ZoU Lahošť – SK Dubí.
Baník Ohníč – propozice k halovému turnaji ml.a st.přípravek (4.12.)
2. odeslaná pošta : PČR OO Duchcov – ZoU z utkání Lahošť – SK Dubí (29.11)
3. Hlasování VV OFS Teplice per – rollam: -4. kontrola usnesení : 75/1 a 2 – průběžně plněno dle termínů konání turnajů, 75/3,4 a 5 splněno.
5. zpráva předsedy OFS Teplice : informoval o Mikulášském halovém turnaji pro kategorii U5 a U6, kterého se
zúčastnilo 6.týmů, 8.12 ještě OFS pořádá halový turnaj pro mladší přípravku, poděkoval všem zúčastněným za
práci pro OFS v roce 2018 a navrhuje vyplatit odměnu za tento rok pro členy VV, ekonoma OFS a předsedy KR a
DK dle předloženého návrhu.
6. zpráva místopředsedy OFS: informoval o své účasti na setkání sekretářů OFS ÚK dne 6.12.2019,seznámil
přítomné se záměrem zřídit akademii rozhodčích, nábory nových rozhodčích se budou provádět přímo ve
školách a prezentaci bude provádět M.Vitner. Předložil termínový návrh zasedání VV OFS Teplice na 1.pololetí
2019.
7. zpráva předsedy STK OFS Teplice: předložil termínovou listinu Jaro 2019
8.zpráva předsedy KTM a TMK p. Davida Köstla : výběry OFS U11 a U12 uzavřely rok 2018 vzájemným
přátelským duelem na UMT v Oseku dne 4.12.2018. Výběry se v současné době za odměnu zúčastňují nástupu
na hrací plochu s hráči FK Teplice při ligových utkáních.
9. zpráva předsedy KZK p. J. Uličného : předložil zprávu o činnosti komise za 2.pololetí 2018.
10. zpráva člena VV a DK OFS Teplice Mgr. Vladimíra Maška: DK předložila zprávu o své činnosti + statistiku za
podzim 2018.

11. zpráva ekonoma OFS paní V. Svobodové: OFS má splněny všechny finanční závazky za rok 2018.
12.zpráva předsedy KR OFS p. P.Wencla: předložil zprávu o činnosti KR za 2017-2018, informoval o konání
zimního semináře RO – březen 2019 – termín bude upřesněn po dohodě s lektorem.
13. zpráva FTM OFS p. R. Saláka – seznámil přítomné s výsledky své rozsáhlé práce v našem okrese v prvních
měsících svého působení ve funkci.
14. VV OFS Teplice schvaluje/ zamítá/ bere na vědomí:
a. schvaluje – návrh předsedy na vyplacení fin. odměny viz bod.5
b. schvaluje – předložený termínový návrh zasedání VV OFS Teplice v 1.pololetí 2019
b. zamítá –
c. bere na vědomí – zprávy všech členů VV a ekonoma OFS, předsedy KR, předsedy DK a GTM OFS.
15. VV OFS Teplice ukládá:
1. před začátkem jarní soutěže předložit VV nominační listinu rozhodčích (Wencl do 20.3.2019)
2. pořadatelské zajištění turnajů mládeže v zimním období 2018-2019 dle bodu 6.
3. pozvat na XXII. ŘVH předsedy KR a DK na případnou diskuzi. (Milec do 10.12.2018)
4. zajistit veškeré materiály, občerstvení a personál na XXII.ŘVH OFS (Milec do 31.12.2018)
5. odeslat klubům účastnících se lednových halových turnajů OFS veškeré materiály (Milec do 11.1.2019)
6. na ŘVH dodat zprávu o činnosti 2017-2019 STK-J.Smrž ,hospodaření p.Svobodová, KZK J.Uličný, RK p. Šiklová
– všichni do 31.12.2019

Příští zasedání VV OFS Teplice se uskuteční ve čtvrtek 10.1.2019 od 17,30 hod ve ŠJ ZŠ Edisonova Teplice.

Martin Hrdlička, předseda OFS Teplice

Karel Milec, místopředseda OFS Teplice

