FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

Okresní fotbalový svaz Klatovy
Denisova 93/I, 339 01 Klatovy, IČ 228 894 96, e-mail: fotbal@sumavanet.cz,
telefon: 602 185 732, bankovní spojení: 107–594000277/0100
Pobočný spolek – registrován ve spolkovém rejstříku vedeným u MS v Praze, spis. zn. L 27517

Zápis č.2 ze zasedání Výkonného výboru OFS Klatovy
ze dne 6.5.2021
Přítomni: Jan Červený, Josef Balín, Zdeněk Bárta, Václav Dušek, David Gajdušek, Karel Kalivoda,
Josef Korbel, Vratislav Krulich, Jiří Petržilka.
Hosté: předseda RK – Václav Havlík, sekretář OFS Miroslav Sedlmaier
Zapisovatel: Václav Dušek
Předsedající: Jan Červený
Zahájení jednání: 18:00

PROGRAM JEDNÁNÍ A ZÁPIS:
1.
2.
3.
4.
5.

Došlá pošta (ad bod 6)
Schválení termínového plánu schůzí VV
Schválení složení komisí na volební období 2021-2024
Schválení Směrnice OFS pro rok 2021 o finančních náhradách
Příprava SR 2021/2022 (vklady, změny RS, vklady)
6. Různé
Ad 2.

:

Usnesení (dále U) 2/1/21 VV projednal a schválil svůj plán práce a schůzové činnosti na
rok 2021.
Forma konání včetně místa bude vždy upřesněna na poslední schůzi VV, případně
dopřesněna podle aktuální situace prostřednictvím oznámení (zpravidla e.mailem)
sekretářem OFS.

Ad 3.

:

U 2/2/21: Na základě předloženého návrhu předsedů komisí na složení jednotlivých
komisí OFS pro volební období 2021–2024 schvaluje VV níže uvedené složení komisí:
STK: předseda – Vratislav Krulich, místopředseda – Václav Dušek, členové komise Jindřich Pacner, Karel Janda;
DK : předseda - Josef Balín, místopředseda - Adam Popelka, členové komise - Jaroslav
Červený a Jaroslav Cihlář;
KM : předseda - David Gajdušek, místopředseda - Josef Korbel, členové komise - Patrik
Hubáček, Antonín Jedlička, Václav Řeřicha, Pavel Vacek. Mimo to bude součástí činnosti KM
Václav Zahradník, který bude zastávat funkci vedoucího výběrů mládeže OFS Klatovy;
RK : předseda - Jiří Petržílka, místopředseda - Miloš Harmady, člen komise - Zuzana

Špindlerová.
U 2/3/21: VV ukládá předsedům komisí předložit předsedovi OFS na schůzi 1.6. 2021 v
písemném provedení termínové a obsahové plány schůzí jednotlivých komisí včetně s
činností komisí souvisejících dalších akcí (školení, doškolení, aktivy, výběrová utkání,
soustředění, turnaje atd.).

Ad 4.

:

U 2/4/21: VV schválil Směrnici o finančních náhradách OFS Klatovy pro k2021.

Ad 5.

:

VV projednal zápis ze schůze VV FAČR z 4.5. 2021. VV FAČR na základě ustanovení § 5
odst. 7 Soutěžního řádu se ke dni 4. 5. 2021 ukončuje Soutěžní ročník 2020/2021 a
vyhlásil amnestii na vybrané druhy trestů uložené a dosud neodpykané tresty.
U 2/5/21: V návaznosti na ukončení SR 2020/21 uložil VV STK a KM připravit a do 25.5.
2021 zveřejnit na web. stránkách OFS tiskopis PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽÍ OFS KLATOVY –
soutěžní ročník 2021/22. Termín zaslání přihlášek od klubů nejpozději do 20.6.2021. Na
přihláškách uvést informace o termínu zahájení soutěžního ročníku, úhradu vkladů v
soutěžích dospělých, podmínku pro umožnění hracího dne sobota. U soutěží dospělých mít
činného kvalifikovaného rozhodčího v okresních soutěžích OFS Klatovy, případně umožnit
klubům prostřednictvím této přihlášky nahlášení nových adeptů na funkci rozhodčího k
vyškolení. Termíny zahájení soutěží dospělých OFS Klatovy: OP a III. třída 31.7. a 1.8.2021,
IV.třída – 14.-15.8.2021. Termíny zahájení soutěží žáků a přípravek budou uvedeny na
základě předběžně zjištěných účastníků na tiskopisu PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽÍ.
•

V rámci příprav nového ročníku 2021/2022 představil předseda KM David Gajdušek
připravovaný projekt komise mládeže se zaměřením na vyplnění mezi soutěžního
období mezi skončením podzimní a zahájením jarní části soutěží mládeže. KM se
zaměří, aby na připravované turnaje na UT a halových turnaje („Zimní ligy“)a s tím
spojené náklady byly finálně zabezpečeny – od sponzorů, z vkladu klubů a část
výdajů by byla hrazena z prostředků OFS.
• Předseda KM seznámil VV s návrhem OFS Plzeň jih na uspořádání soutěží dorostu
s připojením týmů z OFS Klatovy do soutěží OFS Plzeň jih.
U 2/6/21: VV vyslovil nesouhlas s návrhem OFS Plzeň jih. Dorostenecké týmy z klubů
z OFS Klatovy mají možnost dle dohody s KFS se přihlásit do krajské soutěže dorostu.
U 2/7/21: Členové VV a RK osobně provedou prostudování posledního vydaného Rozpisu
soutěží OFS Klatovy pro ročník 2020/21(pozn: mimo jiné je RS zveřejněn na web. OFS pod
složením STK). Na základě svých poznatků a potřeb jednotlivých komisí OFS předloží
písemné připomínky a návrhy na změnu v obsahu v připravovaném novém Rozpisu soutěží
STK pro roč. 2021/2022 na schůzi VV dne 1.6. 2021.

Ad 6.

:

Předseda a sekretář OFS informovali VV o procesu finanční podpory od FAČR pro OFS
pro rok 2021. Proces zahájení finanční podpory byl ze strany OFS zahájen po vložení ze
strany FAČR do Informačního systému a bude ukončen ze strany OFS odeslání žádosti o
poskytnutí finanční podpory na r.2021 do 10.5.2021 prostřednictvím IS FAČR. Předseda

OFS pověřil plnou mocí k vyřízení žádosti o finanční podporu sekretáře OFS Miroslava
Sedlmaiera. Na zpracování podkladů týkajících se rozpočtu podpory se podílí účetní OFS
paní Alena Hošková.
Dopisem od KM FAČR byla zaslána informace o Motivačních projektových příspěvcích
(MPP) pro OFS na r. 2021.
a) na tomto základě pro OFS na činnost okresních výběrů U-11, U-12 navrhuje KM
FAČR bez nutnosti podání žádosti jednorázově částku 20 000 Kč, a to za předpokladu,
že se výběry OFS zapojí do meziokresních soutěží v r.2021 pořádaných KFS.
b) MPP na letní prázdninové Kempy talentované mládeže pořádané OFS – termín
podání žádosti do 4.6.2021.
U 2/8/21: VV ukládá předsedovi KM zabezpečit ve spolupráci se sekretářem OFS
přihlášení výběru U–12 do meziokresní soutěže v rámci KFS Plzeň a podání žádosti na
letní prázdninové Kempy.
Předseda OFS a sekretář OFS informovali VV ve věci blížícího se nasazení nového
informačního systému na podporu organizace soutěží a členství – IS FAČR 2.0. Na
požadavek ředitele ICT ohledně zapojení zástupců OFS do testování informačního
systému IS 2.0 za OFS Klatovy byli následně nahlášeni: Jan Červený – předseda OFS,
Miroslav Sedlmaier – sekretář a Vratislav Krulich jako předseda STK.
OFS obdržel od FAČR dokumenty a materiály pro 23. řádnou Valnou hromadu FAČR.
Tato VH se koná ve čtvrtek 3. června 2021 od 10:00 hodin, místo konání Nymburk.
U 2/9/21: V souladu se zněním Stanov FAČR čl.20 odst.3 b se Valné hromady
Fotbalové asociace ČR zúčastní jako delegát za OFS Klatovy statutární předseda OFS
Jan Červený.
U 2/10/21: Sekretář svazu nejpozději do 14.5.2021 zabezpečí zaslání NÁVRATKY na
FAČR (potvrzení účasti) delegáta za OFS Klatovy na 23. VH FAČR.
U 2/11/21: Z důvodu hospodárného nakládání s finančními prostředky OFS budou
členové VV , kteří bydlí v oblasti Horažďovicka po vzájemné domluvě na schůze VV
budou vykonávat společně osobním dopravním prostředkem. V odůvodněných
případech z důvodu např. výkonu zaměstnání, dovolených apod. budou samostatné cesty
respektovány.
Termín příští schůze VV: 1.6. 2021, začátek v 18:00 hod. Místo bude členům VV a RK upřesněno
Zapsal: Václav Dušek
Schválil: Jan Červený
Za správnost opisu: Miroslav Sedlmaier, sekretář OFS

