Zápis č. 15
z jednání VV OFS Chomutov ze dne 5. 2. 2019
Přítomni:

Mgr. Richter Jan, Mgr. Froněk Josef, Hespodárik Kamil, Šívara Jaromír, Holub Josef,
Folwarczny David, Vaňkát Zdeněk

Nepřítomni:
Hosté:
Kontrola usnesení:
32. sekretáři – připravit všechny materiály spojené s VH OFS – splněno
33. předsedovi – zúčastnit se jako delegát MVH FAČR 5. 2. 2019 v Nymburce – splněno

Doručená pošta:
- FAČR – žádost o součinnost (ZOU)
- FAČR – komuniké VV 4. 2. 2019
- FAČR – materiály k mimořádné VH FAČR (5. 2. 2019, Nymburk)
- FAČR – neuhrazené sběrné faktury (Březno)
- ÚKFS – svolání VH ÚKFS (7. 3. 2019, Ústí nad Labem)
- ÚKFS – termíny VH jednotlivých OFS kraje
- ÚKFS – materiály VH ÚKFS (7. 3. 2019, Ústí nad Labem)
- ÚKFS – cena Václava Jíry
- ÚKFS – informace k jarní části MOS
- ÚKFS – 1. ročník akademie rozhodčích
- GTM OFS – pozvánka na seminář trenérů přípravek
- OSSZ – protokol kontroly
- Axo – faktura internet
- Vodafone – faktura telefony
- Město Chomutov – faktury pronájem kanceláří

Odeslaná pošta:
- KÚ Ústeckého kraje – žádost dotace Sport 2019
- Klubům – mandátní lístky + pozvánka VH OFS
- TJ Sokol Březno – neuhrazená sběrná faktura
- Globus – objednávka poukazů (karet)

Zprávy odborných komisí:
- KR:
předseda Holub – příprava zimního semináře R;
- STK:
předseda Froněk – komise nezasedala;
- DK:
předseda Šívara – komise nezasedala;
- KTM: předseda Folwarczny – průběh ZLHK.

Diskuze /připomínky, návrhy/:
- Hespodárik – informuje VV, že 7. 2. 2019 proběhne zasedání RK OFS;
- Folwarczny – žádá VV o zakoupení sady dresů pro výběry OFS;
- Vaňkát – možnost uspořádání sportovní plesu pod hlavičkou OFS;
- Holub – žádá VV o schválení finančního příspěvku na dar pro dlouholetého rozhodčího p. Josefa Čokáše;
- Richter – navrhuje jako delegáty na VH ÚKFS za OFS – p. Vaňkáta, Froňka, Folwarczného, Hespodárika a Richtera,
dále navrhuje pozvat na další zasedání VV, GTM OFS p.Nezbedu.
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VV bere na vědomí/schvaluje/zamítá:
bere na vědomí zprávy komisí;
bere na vědomí informace VV FAČR;
schvaluje udělit cenu FAČR - Dr. Václava Jíry p. Jaroslavu Sadílkovi z Kadaně;
schvaluje nákup sady dresů pro výběry OFS do max. částky 15 000,- Kč;
schvaluje nákup dárkového poukazů pro p. Čokáše do max. částky 1 000,- Kč;
schvaluje nechat vyrobit nový banner na balkon kanceláře OFS do max. částky 3 500,- Kč;
schvaluje jako delegáty za OFS na VH ÚKFS p.Richtera, Vaňkáta, Froňka, Folwarczného a Hespodárika
náhradníky p. Šívaru a p.Holuba.

VV ukládá:
34. sekretáři – objednat sadu dresů pro výběry OFS a nechat vyrobit banner OFS
35. sekretáři – poptat ceny, termín, kapacitu aj. u provozovatele Městského divadla v Chomutově (ples OFS)
36. sekretáři – pozvat na další jednání VV p. Nezbedu (GTM OFS)
37. předsedovi a sekretáři – zpracovat a poslat na ÚKFS návrh na udělení ceny V.Jíry za OFS p. J.Sadílka.

Příští jednání VV OFS Chomutov se bude konat v úterý 2. 4. 2019 od 17:00 h. na OFS.

V Chomutově dne 5. 2. 2019

Mgr. Jan RICHTER
předseda OFS

Kamil HESPODÁRIK
sekretář OFS
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