Zápis č. 1 z ustanovující schůze výkonného výboru OFS Rychnov ze dne 6. 4. 2021
Přítomni: Luboš Michalec, Josef Stodůlka, Roman Havel, Tomáš Rejzek, Martin Lev
Omluveni: x
Hosté: Ondřej Frejvald, Jan Dušek
Jednání bylo zahájeno v 17:00
Zapisovatelem byl pověřen Ondřej Frejvald, zápis bude ověřen všemi členy VV OFS.
1. VV schvaluje pravidla pro tvorbu zápisu z jednání VV OFS a komisí: Pracovní zápis z jednání bude zaslán ihned po
zasedání všem členům VV, členové VV zašlou připomínky nejpozději do dvou dnů od zasedání, a to do 20:00, na úřední
desku bude zápis umístěn nejpozději do tří dnů do 12:00. Komise OFS budou zveřejňovat své zápisy nejpozději do dvou
dnů po zasedání. Schůze výkonného výboru a jednotlivých komisí mohou probíhat online.
2. Personální obsazení sekretáře, administrátora IS FAČR, předsedů komisí a místopředsedy OFS RK:
a) Sekretář VV OFS RK:
Ondřej Frejvald
b) Administrátor IS FAČR OFS RK
Ondřej Frejvald, zástupcem bude Luboš Michalec
c) Místopředseda VV OFS:
Místopředseda – Tomáš Rejzek
d) Sportovně technická komise:
Předseda: Tomáš Rücker
e) Disciplinární komise:
Předseda: Martin Lev
f) Komise rozhodčích a delegátů:
Předseda: Jan Dušek
Složení komise: Marika Štěpánková, Martin Eimann.
g) Komise mládeže:
Předseda: Marcel Olšavský
h) Trenérsko – metodická komise:
Složení: Jan Plašil a Miroslav Rücker
Všichni výše uvedení byli jednomyslně schváleni výkonným výborem OFS RK. VV OFS vyzývá kluby a jednotlivce,
aby navrhli předsedům jednotlivých komisí členy (nejdéle do 10 dnů od zveřejnění zápisu, emailem na
ofsrk@centrum.cz). VV OFS zastává názor, že zejména v komisi mládeže by měli mít zastoupení všechny kluby, které
pracují s mládeží a mohli se tak spolupodílet na rozvoji mládeže v našem okrese. Předsedové komisí předloží návrhy
složení komisí do 14 dnů od zveřejnění zápisu.
Termín 23. 4. 2021
Zodpovídá Michalec a předsedové komisí
3. VV OFS bere na vědomí, že předsedou RK OFS byl zvolen pan Václav Dušek.
4. Účetnictví VV OFS povede účetní firma či účetní. VV OFS osloví několik účetních firem a účetních. O výběru
rozhodne na svém dalším zasedání.
5. VV OFS informuje kluby, že dne 18. 3. 2021 byla převzata agenda od předchozího VV OFS. Předávací protokol bude
přiložen k tomuto zápisu.
6. VV OFS informuje kluby, že dne 31. 3. 2021 byly novému VV zřízeny přístupy na úřední desku. Sekretář byl
pověřen umístit na úřední desku materiály z VH. Splněno dne 1. 4. 2021.

7. VV OFS vzal na vědomí materiály z VH, které mu byly předány 18. 3. 2021: Předseda předložil upravené znění
stanov dle schválení VH, VV OFS provedl kontrolu upravených stanovy dle schválení VH. Předseda informoval o
splnění dohody předchozím předsedou Židíkem a doplnění všech formálních nedostatků u dokumentů z VH. Stanovy,
usnesení, notářský zápis z VH byly umístěny na úřední desku. Členové VV OFS a RK OFS předají sekretáři úředně
ověřené čestné prohlášení. Sekretář byl pověřen doplněním listin do sbírky listin. Zejména i chybějící účetní závěrky, a
to od roku 2014.
VV OFS doporučuje klubům kontrolu svých listin na www.justice.cz a doporučuje, aby doplnili chybějící účetní závěrky
do sbírky listin.
Termín 23. 4. 2021
Zodpovídá Frejvald
8. VV OFS rozhodl s ohledem na platné smlouvy s obchodními partnery do 30.9.2021 využívat původní hlavičkový
papír na listinách OFS RK, tak aby nedošlo k porušení smluv. Předseda byl pověřen jednáním s obchodními
partnery o další spolupráci.
Zodpovídá Michalec
9. VV OFS rozhodl vypovědět nájemní smlouvu s TJ START Rychnov nad Kněžnou, z.s., k užívání nebytového
prostoru U Stadionu 1498, 516 01 Rychnov nad Kněžnou ve výši 35.000,- Kč ročně + energie, plyn a internet.
Předseda byl pověřen jednat o novém umístění sídla.
Zodpovídá Michalec
10. VV OFS informuje, že nemá přístup k běžnému účtu (internetové bankovnictví), s ohledem na zápis do OR. VV
OFS bere na vědomí převzetí neuhrazených pohledávek za školení a doškolení trenérské licence C a žádá dotčené
trenéry, či sekretáře klubů, aby neprodleně provedli úhradu kurzovného. Předseda byl pověřen uhradit závazky
OFS v hotovosti.
Termín 30. 4. 2021
Zodpovídá Frejvald/Michalec
11. VV OFS bere na vědomí vypovězené smlouvy se společností T-mobile. Dále bere na vědomí, že v majetku OFS RK
je promítací plátno, dresy a teplákovky okresních výběrů. Majetek OFS bude přesunut do kanceláře sekretáře ve
sportovní hale Jůnova 63, 517 54 Vamberk.
12. VV OFS schvaluje paušál na cestovné pro členy VV, RK, sekretáře a předsedy komisí ve výši 4,- Kč/km
13. VV OFS bere na vědomí konání Valné hromady KFS dne 9. 4. 2021:
a) Schvaluje delegáty na VH KFS – Luboš Michalec, Josef Stodůlka, Roman Havel, Tomáš Rejzek, Martin Lev
b) Bere na vědomí kandidaturu Ondřeje Frejvalda na člena VV KFS za klub.
Jednání bylo ukončeno ve 20:15
V Rychnově nad Kněžnou 6.4.2021

Zapsal: Ondřej Frejvald

Ověřil: Luboš Michalec
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Josef Stodůlka

Martin Lev

