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Dušan Roubíček, Jaroslav Matoušek, Jakub Procházka, Tomáš Frejlach
Omluven: -Program

Zasedání VV OFS

ZÁPIS
1.

Sekretář
VV OFS Kutná Hora bere na vědomí
Odstoupení Ivy Šandové z funkce sekretáře. Účetní práce bude nadále vykonávat za
domluvenou částku – viz návrh rozpočtu.
Výkonem role sekretáře prozatím pověřen p. Šturm

2.

Delegáti na VH SKFS
VV OFS KH rozhodl o vyslání delegátů na VH SKFS (Valnou hromadu Středočeského fotbalového
svazu 6.5.2021 následovně):
- Jan Ďoubal
- David Čižinský
- Jan Spáčil
- Jan Štěpnička
- Jakub Procházka
Náhradník T. Frejlach

3.

Stanovisko dohrání soutěží
Na základě žádosti sekretáře SKFS dáváme následující stanovisko k dohrání soutěží:
Nevidíme v tuto chvíli důvod tlačit na dohrávání soutěží.
Nejsou dány podmínky, za kterých by bylo možné soutěže dohrát a už vůbec nejsou dány
podmínky pro restart tréninkového procesu. Restart tréninkového procesu, zejména u mládeže,
je prioritou, kam bychom měli směřovat.
Pokud by se měly soutěže dohrávat, je zjevné, že je nutný regulérní tréninkový proces a aby to
mělo nějaký smysl, musela by být dohrána jejich drtivá většina v rámci pyramidy soutěží.
Pokud ne, není nutné soutěže rušit paušálně, některé soutěže, zejména mládežnické či
pohárové, by se mohly dále hrát, ale bez tlaku na jejich dohrávání.

4.

Komise
VV OFS KH
-

zvolil novou komisi mládeže ve složení

Jan Spáčil (předseda KM, FK Čáslav), Miroslav Paták (GTM OFS), Štěpán Sokač (Sparta Kutná
Hora), David Čižinský (Družba Suchdol), Dušan Truksa (Slavoj Vrdy), Jiří Petrů (Jiskra Zruč nad
Sázavou), Oldřich Marek (FK Uhlířské Janovice), Karel Mikeš ml. (Star Tupadly).
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-

Komise rozhodčích – složení KR zůstává, nadále se jedná o obsazení funkce předsedy.

-

STK – pověřen V. Šturm k předložení návrhu na složení STK

-

DK – pověřen Vladimír Dupal, aby předložil návrh na složení DK

-

Bude zřízena ekonomická komise – předseda OFS předloží na přístím VV návrh na její
složení.

5.

Předseda OFS předloží ke schálení rozpočet, kde bude počítáno s nižšími příjmy ze soutěží.
Včetně návrhu na snížení startovného na další sezonu. Nutná bude i úspora v povinných výdajích
OFS. Dotace z FAČR na činnost OFS zůstává stejná ve výši 374 598 Kč.
Tento bod bude projednán na příštím VV.

6.

Komunikační kanály
Závazné záležitosti – klubové emaily.
Záležitosti informativního charakteru, ze kterých nevyplývají povinnosti klubů budou
komunikovány též přes Facebookové stránky - https://www.facebook.com/OFSKH.
a Whatsupovou skupinu „ Kluby OFS Kutna Hora“ –doporučeno, aby každý klub měl svého
zástupce v této Whatsupové skupině.
Založeny nové stránky www.ofskh.cz – jako rozcestník informací

Zapsal: 15.4.2021
Jan Ďoubal
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