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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. 79 ze zasedání Výkonného výboru Okresního fotbalového svazu v Teplicích.
Dne: 1.4. 2019 v Teplicích
Přítomni: M.Hrdlička ,K. Milec, J. Smrž, P. Váňa, D. , V. Mašek.
Omluveni: D.Köstl
Hosté: V. Svobodová – ekonom OFS.
1.Přijatá pošta: FAČR – MPP OFS a mládežnické turnaje (4.3.), komuniké 12.ŘVV FAČR (5.3), zpráva
GS_6_2019(6.3.), komuniké z komise předsedů OFS(7.3), výstupy ze setkání GTM OFS(8.3), info o archívních
hráčích bez registrace (13.3.), disciplinární tresty Etické komise (18.3), výběrové řízení IS FAČR II, zpráva
GS_8_2019/IS 2.0 (27.3), info o procesu projektového financování 2019 (28.3), svolání 21.ŘVH FAČR (28.3)
ÚKFS – přihláška Ondrášovka Cup (7.3), měsíc náborů květen (7.3), materiály z 11.ŘVH ÚKFS, 3.ročník veteránské
ligy (13.3)+ finálový turnaj VL (21.3),
OFS Děčín – MOS v Děčíně 4.dubna 2019 (15.3)
FK Duchcov – změna adresy na Teplická 1023/112, 419 01 Duchcov
2. odeslaná pošta : objednávka BUS na 4.4.2019 do DC
3. Hlasování VV OFS Teplice per – rollam: -4. kontrola usnesení : 78/1,2,3 splněno.
5. zpráva předsedy OFS Teplice : informoval, že 24.5.2019 se v Nymburce koná ŘVH FAČR a jako delegáta za OFS
navrhuje Jana Smrže.
6. zpráva místopředsedy OFS: nejpozději do začátku soutěže 2019-2020 navrhuje uspořádat školení první
pomoci pro trenéry působící v soutěžích OFS Teplice, informoval o dovolené sekretariátu ve dnech 18-22.4.2019
7. zpráva předsedy STK OFS Teplice: informoval o začátku jarní části soutěží, úvodní 2.kola proběhla bez
problémů až na dostavení se v malém počtu hráčů týmu Havraně do Hrobu a tím pádem nesehrání tohoto
utkání, které je v řešení STK a následně DK.
8.zpráva předsedy KTM a TMK p. Davida Köstla : omluven – písemně informoval, že přípravná TJ výběrů OFS
v kategorii U11 a U12 se uskutečnila 19.3 na UMT v Srbicích, KTM ve spolupráci s GTM má v úmyslu v srpnu 2019
uspořádat sportovní příměstský kemp, nyní se hledá vhodný areál a termín.
9. zpráva GTM OFS p. R. Saláka: omluven – písemně sdělil, že nákup branek pro potřeby OFS již proběhl a zaslal
fakturu k proplacení.
10. zpráva člena VV a DK OFS Teplice Mgr. Vladimíra Maška: DK řešila v prvních dvou jarních kolech 1.vyloučení
po 2.ŽK.
11. zpráva ekonoma OFS paní V. Svobodové: informovala přítomné o stavu fin.prostředků

12.zpráva předsedy KR OFS p. P.Wencla: písemně informoval,že náhradní seminář rozhodčích se uskutečnil
25.3.2019 v kanceláři OFS Teplice, 22.3.3019 předložil VV nominační listinu rozhodčích -jaro 2019.. Rozhodčí,
kteří nemají seminář nebudou obsazování!
13. VV OFS Teplice schvaluje/ zamítá/ bere na vědomí:
a. schvaluje – delegáta na ŘVH FAČR pana J. Smrže
b. zamítá –
c. bere na vědomí – zprávy všech členů VV .nominační listinu rozhodčích pro jaro 2019.
14. VV OFS Teplice ukládá:
1. zaslat účetní uzávěrky rejstříkový soud (p.Svobodová do 30.4.2019)
2. informovat FAČR o delegátovi za OFS na VH FAČR (Milec do 30.4.2019)
3. zajistit veškerou administrativu ke 4.kolu MOS U11 a U12 v Bystřanech (Milec do 9.4.2019)
4. zajistit rozhodčí na 4.kolo MOS (Milec do 18.4.2019)

Příští zasedání VV OFS Teplice se uskuteční v pondělí 13.5.2019 od 16,30 hod v Teplicích.

Martin Hrdlička, předseda OFS Teplice

Karel Milec, místopředseda OFS Teplice

