OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Zborovská 213
562 01 Ústí nad Orlicí
__________________________________________________________________________________

Komuniké z VV č.2 konaném dne 27.4.2021
Účastni byli: Roman Žďárský, Pavel Musil, Milan Menzel, Miroslav Švihálek, Jan
Sokolík, Jaroslav Rozlívka, Jan Saňák, za ORK předseda Miloslav Cink
Zita Krčálová
Program setkání:
• Obsazení komisí – (KR, KM, DK, ORK) – jsou sestaveny a mají za sebou již
první společné setkání, nebo se domlouvají na nejbližší možný termín.
Všechny komise dodají personální údaje – jména, telefonní čísla nejpozději do
5.5.2021 předsedovi OFS UO.
•

Proběhlo seznámení s výsledky voleb do krajského fotbalového svazu a
obsazení jednotlivých komisí v kraji.

•

Nové emailové adresy a komunikace – zúčastnění byli seznámeni
s vytvořením nového formátu e-mailových adres, které se budou nadále
v rámci okresu Ústí nad Orlicí používat. Členy VV bylo doporučeno a
odsouhlaseno, že každý člen komise by měl mít vytvořenu svoji e-mailovou
adresu – předsedové komisí předají seznam jmen sekretáři, na která mají být
e-mailové adres vytvořeny.

•

Zpráva ORK – ORK provedla kontrolu dokladů a účetnictví, které nám
předložil p.Cink. V předložených dokladech byly zjištěny značné nedostatky,o
čemž pan Cink členy VV seznámil a ti se shodli na následujícím.
Členové VV vyzývají předsedu OFS Ústí nad Orlicí, aby vyzval dosluhující VV
k doložení všech potřebných dokladů a nesrovnalostí.

•

Reklamní obsazení soutěží – smlouvy o reklamě – členové VV byli
seznámeni s obsahem smlouvy o reklamě. Ta bude platná na 4 roky,
domluvená částka bude splatná vždy k 30.6. na základě vystavené faktury.
Kdo bude mít zájemce o reklamu, zkontaktuje sekretáře OFS, který přidělí
smlouvě pořadové číslo a to zaeviduje do seznamu smluv.

•

Propojení s firmami Lion Sport – objednávání sportovního oblečení a
vybavení jednotlivců – je určeno pro hráče, rodiče, fanoušky. Máme
domluvené promo slevové kódy, po jejichž zadání při objednávání přes e-shop
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budou ceny zboží automaticky přepočítány Členové VV vznesli požadavek,
aby si předseda OFS vyžádal vždy ke konci měsíce přehled o provedených
nákupech u firmy Lion Sport. Z celkové částky za roční odběr je smluvena
odměna ve výši 10%, která se následně použije pro rozvoj OFS.
•

Předseda OFS oznámil, že ve čtvrtek 29. 4. 2021 proběhne oficiální převzetí
veškerého vybavení (sportovního, technického) od dosluhujícího VV. Účastni
budou Roman Žďárský, Milan Menzel, Zita Krčálová

•

Pokračování v soutěžích po uvolnění sportovních aktivit vládními
nařízeními – členové VV se shodli, že v případě rozvolnění a možnosti
sportování by se soutěže měli rozběhnout přesně tam, kde byly na podzim
2020 přerušeny. Pokud FAČR oficiálně ukončí sezonu, nebude tím pádem
hradit výkony rozhodčích, OFS zajistí rozhodčí na tyto zápasy.

•

KM – požadavek od předsedy komise – znovuvytvoření GTM OFS (placeno
z KFSPCE) – VV schválil návrh komise mládeže. Činnost GTM bude
upřesněna na základě požadavků KM.

•

Ostatní – návrh předsedy DK Pavla Musila – projít stávající tresty, zhodnotit
to, pokud někomu zbývají 1-2 stop zápasy – zrušit tresty, komu zbývá více –
posoudit jednotlivé případy a stáhnout na polovinu. VV pověřuje předsedu DK,
aby na příštím komuniké VV o tom předložil zprávu.

•

VV rozhodl, že do 15. 6. 2021 zašle dokumentaci o usnesení z valné hromady
na Krajský soud.

Zápis provedl: Zita Krčálová v.r.
sekretář OFS UO
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