Okresní fotbalový svaz PÍSEK
Tylova ulice 395, 397 01 Písek
tel. 604 856 457 , ofspisek@seznam.cz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni z VV OFS Písek: Řezáč Michal, Peklo Vratislav, Třeštík Petr, Matyš Jakub
Košatka Josef, Kotalík Petr
Omluven z VV:

Slavíček Radek

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Program schůze:
1) Zahájení
2) Zprávy předsedy VV z FAČR
3) Zprávy předsedy VV o činnosti OFS Písek
4) Zprávy předsedů odborných komisí OFS Písek
5) Zprávy Grassrots trenéra OFS Písek
6) Závěr
==================================================================

1)

Zahájení zasedání VV

4 zasedání VV OFS Písek zahájil předseda VV v 17:00 hod. Uvítal přítomné a omluvil z
jednání člena VV Radka Slavíčka. Seznámil přítomné členy s programem jednání VV a
omluvil trenéra OFS Písek Petra Houdka, který ale předložil potřebné záležitosti pro
ednání VV.

2)

Zprávy předsedy VV z FAČR

Předseda VV seznámil přítomné členy se zprávou odstupujícího generálního sekretáře
Rudolfa Řepky, který se rozhodl po 11 letech ve funkci ke konci roku skončit. Dle
zdělení vedení FAČR jej ve funkci nahradí od 1.1.2019 Jan Pauly.
VV byl dále seznámen s informací FAČR k nové podobě školení trenérů Licence C na
OFS a Grassroots C Licence a UEFA B Licence. Dle informací přecházejí Licence pod
příslušná OFS a KFS. Z důvodu již vypsaných termínů budou tyto změny v platnosti od
1.4.2019. Osoba zodpovědná za školení trenérů je příslušný GTM OFS.
Dle obdržených informací ČUS a ČOV byl Českým olympijským výborem uzavřen od
1.2.2019 pro celé sportovní prostředí ČR nová úrazová pojistka s Pojišťovnou VZP, a.s.

Všechny subjekty sdružené v České unii sportu, tedy národní sportovní svazy, sportovní
kluby/oddíly jsou od 1.2.2019 pojištěny prostřednictvím nové pojišťovny. Veškeré
vzniklé nároky na pojistná plnění (úrazy) do 31.1.2019 zůstavají v gesci pojišťovny
Kooperativa. Informace lze získat v kanceláři ČUS Písek. VV pověřuje kancelář OFS
Písek o rozeslání informace na kluby OFS – bylo již splněno.
VV FAČR svolává dne 5. 2. 2019 od 10:00 v Nymburku mimořádnou VH FAČR, a to
v souladu s přiloženou pozvánkou a programem. Cílem valné hromady bude zejména
schválení systému využití dotačních prostředků v souladu s aktuálně platným
rozhodnutím MŠMT pro rok 2018, které nekoresponduje s předchozím rozhodnutím 19.
ŘVH FAČR. Vzhledem k účasti předsedy VV OFS Písek na VH jako zástupce Jč KFS
navrhuje předseda VV účast za OFS Písek místopředsedu Vratislava Pekla.
pro. 5 proti: 0 zdržel se.1

3) Zprávy předsedy VV o činnosti OFS Písek
Předseda VV vyhodnotil Vánoční halové turnaje OFS Písek. Poděkoval předsedovi KM
za organizaci a samotný přístup k těmto turnajům. Ve dvou dnech se turnaje zúčastnilo
celkem 376 hráčů. Předseda VV předkládá VV ke schválení rozpočet turnaje. Náklady
na turnaje celkem 52 247 Kč. Rozpočet turnaje byl zabezpečen převážně z dotací a
sponzorských darů ve výši 50 000Kč.
pro : 6 proti:0 zdržel se:0
VV děkuje MU Písek, ČUS akci sportuj s námi, účetní služby Touchová Martina, voda,
plyn, topení Souhrada Miloslav, firma Gornický a Martinu Bláhovi .
VV schvaluje předložený návrh programu řádné VH OFS Písek.
pro: 6 proti:0 zdržel se:0
VV navrhuje řízením VH předsedu VV OFS Písek Michala Řezáče.
pro:6 proti:0 zdržel se:0
Předseda VV předkládá konečný rozpočet činnosti VV a OFS Písek. Rozpočet končí rok
2018 jako vyrovnaný. Rozdíl příjmů a výdajů + 16 037 Kč.
pro:6 proti:0 zdržel se:0
Předseda VV přečetl VV konečnou podobu smlouvy s firma Penalty. Společnost se
zavazuje dovybavením mužstev výběrů OFS Písek a trenérů výběrů bez finančního
plnění ze strany OFS. \OFS Písek zabezpečí umístnění multifunkčního loga na stránky
OFS Písek, kde můžou oddíly OFS Písek volně nakupovat a listovat. Spolupráce s
firmou Penalty bude oddílům předložena na VH.
vzato na vědomí
Předseda seznámil VV s obdrženou zprávou o změnách ve vedení oddílu Tělovýchovné
jednoty Sokol Bernartice z.s.
vzato na vědomí
VV schvaluje návrh OFS Písek na udělení ceny dr. Jíry pro rok 2019. Za OFS Písek byl
zaslán návrh na dlouholetého funkcionáře FC ZVVZ Milevsko Jaroslava Šindeláře.
pro:6 proti.0 zdržel se:0
Předseda VV předkládá přítomným požadavek na nákup skartovačky pro kancelář
OFS z důvodu zachování povinností GDPR.
pro:6 proti.0 zdržel se:0

VV schvaluje předloženou smlouvu o součinnosti Okresního fotbalového svazu Písek a
kanceláří ČUS. Smlouva zabezpečuje účetní služby, administrativní služby v rámci
kanceláře OFS a případných administrací dotací MŠMT, MU Písek, KÚ i FAČR. Dále
v poskytování schůzové činnosti OFS Písek a jeho odborných komisí i nákladů
spojených s kanceláří OFS Písek. VV oceňuje snížení nákladů na provoz kanceláře OFS
Písek a smlouvy o součinnosti s ČUS.
pro:6 proti:0 zdržel se:0
Předseda VV seznámil VV s podáním žádostí na MÚ Písek ohledně finanční podpory na
mládežnické turnaje Okresního fotbalového svazu Písek v letním a zimním obdobím
2019. O průběhu žádostí bude VV informován předsedou VV.
vzato na vědomí

4) Zprávy předsedů odborných komisí OFS Písek
Předseda KM seznámil VV s uspořádaným turnajem mládeže 3+0 v hale v Čimelicích.
Turnaje se zúčastnilo celkem 9mužstev. Turnaj měl dobrou účast i průběh. Předseda
KM předkládá VV proplacení nájmu haly v Čimelicích.
pro:6 proti.0 zdržel se:0
Předseda KM seznámil VV s návrhem konání mládežnického turnaje ve sportovní hale
v Milevsku. V dopolední části od 8 – 12hod sehrají turnaj dívky , od 12 – 16hod se bude
konat turnaj 3+0. Předseda KM žádá VV o zařazení informace na stránky OFS Písek.
pro: 6 proti:0 zdržel se:0
Předseda STK seznámil VV s průběhem platby členství FAČR. Do konání VV byly
zaplaceny členské příspěvky pouze za oddíly 1. FC Boston Kluky a TJ Sokol Záhoří.
vzato na vědomí
Předseda STK seznámil VV s otevřením hlášenek v IS pro oddíly OFS Písek. Její
průběh zatím bez závad
vzato na vědomí
Předseda KR předkládá VV termín konání semináře rozhodčích OFS Písek 1.3.2019.
Místo konání semináře bude předloženo na dalším zasedání VV
vzato na vědomí
Předseda VV předkládá požadavek na zakoupení nového noteboku pro potřeby
kanceláře Okresního fotbalového svazu Písek. VV navrhuje zakoupení noteboku dle
obdržených dotací na činnost OFS Písek.
pro:6 proti:0 zdržel se:0

5) Zprávy Grassrots trenéra OFS Písek
GTM OFS Písek seznámil VV s návrhem neuspořádat školení trenérů Lince C na OFS
Písek do termínu 1.4.2019. Další možnost navrhovaného termínu školení bude VV
předložen na některém s příštích VV.
vzato na vědomí
GTM OFS Písek seznámil VV s účastí hráčů výběrů OFS Písek na halovém turnaji ve
Strakonicích. Náklady na startovné ve výši 1500Kč byly projednány s předsedou VV
OFS a byly proplaceny s rozpočtu VV.
vzato na vědomí

GTM OFS Písek předkládá VV návrh na konání ,,kempu“ ročníku 2009 dne 8.5.2019.
GTM předkládá navrhovaný program ,, kempu“ ročníku 2009. GTM požaduje na VV
proplacení nákladů spojených s pronájmem sportovního areálu, proplacení obědů a
nákladů spojených s organizací dne. VV odkládá schválení na další VV a pověřuje GTM
a předsedu VV o předložení podrobnějších nákladů na ,,kemp“ , zabezpečení místa
konání akce.
vzato na vědomí
GTM OFS Písek požaduje na VV dovybavení trenérů výběrů OFS Písek o jednotné
sportovní oblečení (soupravy). Vybavení trenérů bude projednáno na dalším VV,
požadované náklady se pokusí projednat na VH při setkání s firmou Penalty, nebo
zabezpečit mimo rozpočet OFS Písek.
vzato na vědomí

6) Závěr
Předseda VV poděkoval přítomným členům za pozornost a spolupráci, popřál co
nejklidnější rok 2019 a ve 20:45 ukončil jednání VV.

