Zápis č. 20 z jednání VV OFS Pardubice konaného dne 18. 2. 2019
Přítomni: pp. D. Drábek, F. Vaniš, D. Martínek, K. Řezníček a P. Valenta.
Hosté: L. Ouředník, K. Schmeiser, P. Cincibuch, R. Živný.

Kontrola zápisu z minulého jednání:
- úkoly ze Zápisu č. 19 ze dne 4. 12. 2018 byly splněny.
Došlá pošta na OFS:
- FAČR – Komuniké VV FAČR, Pozvánka na Mimořádnou valnou hromadu FAČR dne 5. 2. 2019
v Nymburce, změna na pozici Generálního sekretáře FAČR, kdy JUDr. Jan Pauly od 1. 1. 2019 nahradil
Mgr. Rudolfa Řepku;
- Pardubický KFS – Komuniké VV PKFS, Propozice zimního halového turnaje Výběrů OFS dne 17. 2.
2019, Informace k doškolovacímu kurzu trenérů Licence C dne 19. 1. 2019, požadavek na nominaci Cena
Dr. Jíry, Nové úrazové pojištění od dne 1. 2. 2019 u Pojišťovny VZP;
- Kluby OFS – propozice halových turnajů, soupisky veteránů, vetace rozhodčích, změna sekretáře
(Mnětice), změna čísla účtu (Chvaletice), požadavky na obsazení přípravných zápasů, hlášenky na utkání
mládeže.
Odeslaná pošta z OFS:
- Kluby OFS – aktuální informace z FAČRu (legislativa, dotace – přímé financování klubů), Propozice a
nominace Výběrů OFS, Veteránský fotbal (okresní kolo – pravidla a propozice);
- Pardubický KFS – zaslána nominace na Cenu Dr. Jíry pro rok 2019 (Petr Němec – FC Titanic Srch);
- Krajský úřad – podáno vyúčtování dotací za rok 2018 a podání žádostí o dotace na rok 2019.
Sdělení předsedy (D. Drábek) a sekretáře (L. Ouředník):
- veškeré zprávy VV, sekretariátu a odborných komisí jsou zveřejňovány na webu OFS v jednotlivých
sekcích (úřední deska, dokumenty), zároveň jsou prostřednictvím zpráv s děním ve fotbalovém hnutí
seznamováni sekretáři klubů elektronickou poštou;
- VV OFS bere na vědomí informace sekretáře z Valné hromady FAČR;
- příprava na VI. Galavečer OFS, který se bude konat v pátek dne 21. 6. 2019 v restauraci U Kosteleckých,
Pardubice – Černá za Bory;
- příprava Kempu fotbalových nadějí OFS v RZ Radost Horní Jelení v termínu 29. 7. – 2. 8. 2019.
STK (L. Ouředník):
- příprava na jarní část všech soutěží (los soutěží jarní části SR 2018/2019 v IS a na webu OFS, podání
hlášenek proběhlo v termínu do dne 31. 1. 2019);
- PORTER OP Veteránů – 5. turnaj proběhl v původním termínu sobota dne 12. 1. 2019 na UMT
Ohrazenice, zbývají dva turnaje dohrávka 2. kola v sobotu dne 9. 3. 2019 ve Chvaleticích, 6. kolo dle
rozpisu v sobotu dne 30. 3. 2019 v Křični;
- příprava na jarní pracovní aktiv s kluby před jarní částí SR 2018/2019 se bude konat v pondělí dne 4. 3.
2019 od 17:00 hodin v restauraci U Kosteleckých, Pardubice – Černá za Bory;
- průběžné schvalování propozic halových turnajů;
- kontrola aktuálních trenérských průkazů u jednotlivých družstev pro jarní část 2019;
- připomenutí problematiky Členství FAČR pro rok 2019.
KM (Lic. K. Řezníček) + TMK (Bc. D. Martínek):
- propozice a nominace k účasti na Halovém turnaji PKFS 2019 výběrů OFS U10 a U11 v Pardubicích – SH
Dašická dne 17. 2. 2019;
- příprava jarního aktivu mládeže, termín (duben) a místo bude s předstihem upřesněno;

- informace o činnosti GTM OFS Pardubice p. Patrika Cincibucha k probíhajícím ukázkovým tréninkům a
kempům v rámci klubů OFS;
- proběhlo doškolení trenérů a prodloužení končících platností licence C v sobotu dne 19. 1. 2019
v Pardubicích v Aule Univerzity Pardubice (teorie) a poté praktická část na UMT Ohrazenice.
DK (P. Valenta):
- info k převodu trestů pro jarní část SR 2018/2019.
KR (K. Schmeiser):
- KR předložila VV ke schválení návrh na rozpuštění nominační listiny RO po podzimní části SR 2018/2019
a dále VV předložila návrh nominační listiny RO pro jarní část SR 2018/2019 – návrhy schváleny;
- příprava na seminář okresních rozhodčích před začátkem jarní části SR 2018/2019, který se bude konat
v sobotu dne 23. 2. 2019 od 10:00 hodin v Hotelu Trim se sídlem Semtínská 56, Pardubice – Ohrazenice,
pozvánky s programem budou pozvaným RO zaslány mailem;
- info k obsazování přátelských a turnajových utkání;
- došlé vetace klubů pro jarní část 2019 do dne 31. 1. 2019 – obsazovací úsek bere na vědomí.
RK (R. Živný):
- info k provedené kontrole klubů v rámci vyúčtování finanční podpory FAČR za rok 2018 a Krajského
úřadu k dotacím pro rok 2018;
- Zpráva RK je uveřejněna na úřední desce OFS na webu fotbal.cz.
Další zasedání VV bude svoláno předsedou VV. Termín a místo bude upřesněno sekretářem OFS.
Zapsal: p. Lukáš Ouředník
Ověřil: p. Drahoslav Drábek

