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ZAPIS Z VALNE HROMADY
OKRESNÍHO FOTBALOVÉHO SVAZU LITOMĚŘICE
*

konané dne 5. února 2019 od 17:00 restaurace KOL|BA u výstaviště Zahrady Čech - Óeskolipská

2100112, Litoměřice

VH OFS Litoměfice byla svolána VV dne 26.11.2018. Celkem bylo pozváno 73 delegátů s hlasem rozhodujícím, VV
pověřil prezencí Pavla Smída, Petra l\epraše, Martina Henzla a Michala Horáčka

Před samotným zahájením VH bylo konstatováno , že na VH je přítomno vice než polovina pozvaných klubů. VH of|ciálně
zahájil předseda W Jan Novotný, kdy přivital všechňy přítomné, Navrhl, aby předsedajicím jednání byl Mgr. Petr Klupák.
Ten byl jednomyslně zvolen.
Ujal se tak slova a pokračoval v navženém programu, kdy bylo potřeba schválit složeníjednotlivýchkomisí.
Volba sčitatelů- navženi byli: Miroslav Vlašiča Martin Prágl - jednomyslně schváJeno.
Dále bylo navženo složení mandátové komise: Nepraš Petr (předseda) a Jakub Buřil (člen) - jednomyslně schváleno
Složenínávrhové komise bylo navrhnuto takto - Evžen Rainer (předseda) a Martin Henzl (člen) - jednomyslně schváleno.

Dalším bodem bylzpráva mandátové komise. Předseda této komise P. Nepraš konstatoval, že je přítomno 47 ze73
pozvaných delegátů a VH je tak usnášeníschopná.
Předsedající P. Klupák pokračoval dalšim bodem. Tím bylo schválení programu VH, které bylo zasláno na kluby
08.01.2019 a bylo zveřejněno na úředni desce. Předsedajicí informovaldelegáty VH o tom, že program mají předložen ve
svých materiálech a dotázal se na případné doplněníčipřipomínky. Nikdo z přítomných k programu nic neměl, a tak nechal
o programu VH hlasovat, Program jednáníVH byljednomyslně schválen,

Dále byla na programu zpráua o činnosti W v období úl2a17 - 1212018 zprávu přednesl pfudseda W Jan Novotný,
Předsedajíci dal možnost dotazů ke zprávě o činnosti W. Nikdo z přítomných dotaz neměl, tak nechal hlasovat o schválení
zpráuy o činnosti W v oMobí 0312017 -1212018
pro 46, proti 0, zdržel se 1
Dále byla na programu zpráva o hospodaření OFS Litoměfire za rok 2017 , zprávu přednesl předseda W Jan Novotný,
Předsedající dal možnost dotazů ke zprávě o hospodařeníza rok 2017.Zpřítomných delegátů vzneseno upřesnění
delegáta s hlasem poradním, a to panem Mgr. Janem Řebíčkem upřesněno íinancováni a částka výnosů z FAČR, dále
nikdo z přítomných dotaz neměl, tak nechal hlasovat o schválení zpraw o hospodařeni za rok 2017

pro 46, proti 0, zdrže! se

1

Dále byla předložena zpráva o hospodaření OFS Litoměřice za rok 2018, zprávu přednesl předseda W Jan Novotný.
Přědsedajícidalmožnost dotazů ke zprávě o hospodařenizarok 2018.Nikdo z přítomných dotaz neměl, tak nechal
hlasovat o schváleni zprávy o hospodaření za rok 2018
pro 46, proti 0, zdržel se
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Dalšim bodem jednáni byla zpráva revizní komise (RK), kdy předsedající požádal předsedu RK o přednesení zprávy
revizní komise. Zpráuu předneslpředseda RK David Karter, Nikdo z přítomných k uvedené zpráuědotaz neměl, tak nechal
hlasovat o schválení zprávy RK

pro 47, proti 0, zdržel se 0
DalŠim bodem jednáni byla diskuse, kdy si vzal slovo předseda OFS Litoměřice Jan Novotný a informoval delegáty VH o
možnosti čerpáni podpory ve formě fotbalornýeh míčůAdidas prostřednicfuím firmy L|TOSPORT, dále pak v diskuzi nebyl
žádný jiný přispěvek, proto předal slovo předsedajícímu VH,

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných rpvzneslžádný jiný dotaz, předal předsedající slovo předsedovi návrhové komise
E. Rainerovi, aby přečetl návrh usnesení. E. Rainer přečetl návrh usneseni. Nikdo z přítomných k tomuto návrhu nevznesl
žádnou připomínku, a tak nechal předsedajicí o usnesení hlasovat.

pro 47, proti 0, zdržel se 0
Na závěr se předsedající rozloučil s přítomnýni, poděkoval členůmvšech kornisi VH za jejich práci a předal slovo
předsedoviW J. Novotnému, ktery se rozloučil a přítomným poděkovalza jejich účastna VH a popřáljim do jarních bojů
hodně štěstía šťastnou cestu do svých domovů.

V Litoměňcích dne 5. 2,2019

Zapsal: PavelŠmíd

Ověřil: Jan Novotný
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