FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Okresní fotbalový svaz Litoměřice
Lodní náměstí 1093/7, Předměstí, 412 01 Litoměřice
IČ: 22882499

ZÁPIS č. 20/2018

z jednání VV OFS Litoměřice ze dne 26. 11. 2018
Přítomni:

Novotný Jan, Klupák Petr, Lisec David, Bobek Karel, Řebíček Jan,

Omluveni:

Šenfeld Josef

Hosté:

1) Zahájení /schválení programu
Zasedání VV OFS zahájil předseda VV OFS Litoměřice
Program VV 20/2018 byl schválen tak jak byl navržen.

2) Zprávy z komisí
Výkonnému výboru byly předloženy stručné zprávy z komisí OFS (KR, KM, DK, STK)
- STK předložen návrh na doplnění nového člena komise p. Pavla Šmída
- KM žádost o finanční podporu na mládežnické kempy pro mládež OFS
- KR termín semináře rozhodčích 26.1.-27.1.2019 v Roudnici nad Labem
- GTM informace ohledně semináře trenérů a klubů OFS 17.11.2018

3) FAČR
Předseda přednesl stručné informace z jednání s předsedou a 1.místopředsedou FAČR, které se uskutečnilo
1.11.2018 v Praze

4) Podnět předsedy OFS
Předložen návrh předsedy OFS ohledně podpory talentované mládeže v okresních výběrech za start hráče
v jednotlivém kole MOS soutěže, kterého se OFS účastní, a to ve výši 500,- Kč na hráče, který bude nominován KM

5) Halové turnaje mládeže O pohár předsedy OFS
- zajištění odeslání žádosti na ÚKFS o finanční příspěvek na uvedené turnaje mládeže
- Turnaje se uskuteční v termínech SŽ 12.1.2019, MŽ 26.1.2019, SP 3.2.2019, MP 16.2.2019 vše ve Sportovní hale
-

Chemik Lovosice podrobnosti budou zveřejněny na úřední desce OFS Litoměřice.
Ceny budou zajištěny dle zvyklostí z předchozích akcí

6) VH OFS Litoměřice
VV v souladu s článkem 14 odst. 1 stanov OFS Litoměřice svolává řádnou VH OFS Litoměřice na termín 5.2.2019
podrobné informace a místo VH bude upřesněno a zveřejněno na ÚD, dále pak veškeré dokumenty budou
doručeny emailovou poštou sekretářem 01/2019

7) Ekonomika
Předložen výpis z BÚ k 31. 10. 2018
Předložen přehled pokladny k 31. 10. 2018
Předložen soupis majetku OFS k 19.11.2018

8) Ostatní
VV schvaluje účetní stav BÚ a poklady k 31. 10. 2018
VV schvaluje nového člena STK OFS pana Pavla Šmída od 26.11.2018
VV schvaluje finanční podporu hráčů okresních výběrů a jejich účasti na akcích MOS
VV bere na vědomí stav majetku OFS k 26.11.2018
VV bere na vědomí výsledky druhého kola MOS (Ústí nad Labem)
VV bere na vědomí podrobné zprávy z odborných komisí (DK, KR, STK, KM, GTM)
VV bere na vědomí informace z jednání mezi předsedou OFS a FAČR v Praze dne 1.11.2018
VV bere na vědomí dosavadní realizované akce GTM OFS
VV bere na vědomí termíny všech turnajů O pohár předsedy OFS 2019
VV bere na vědomí informace předsedy ohledně vyhledávání finančních zdrojů pro podporu OFS
VV pověřuje sekretáře OFS – k zaslání žádosti na ÚKFS ohledně finančního příspěvku na mládežnické turnaje
VV pověřuje předsedu KM – do příštího zasedání VV předložit podklady k podpoře kempu mládeže OFS

Termín příštího jednání VV bude upřesněn
Zapsal: Jan Novotný
Ověřil: Mgr. Petr Klupák

