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Komuniké z VV č.3 konaném dne 11.5.2021
Účastni byli: Roman Žďárský, Milan Menzel, Jan Sokolík, Jaroslav Rozlívka, Jan
Saňák, Zita Krčálová
Omluveni byli: Pavel Musil, Miroslav Švihálek
Program setkání:
• Předání účetnictví – předseda VV Roman Žďárský kontaktoval před 14ti dny
odstupujícho předsedu OFS Mgr. Michala Blaschkeho k oficiálnímu předání
účetnictví. Do dnešního dne tak nebylo učiněno, proto se VV shodl na zaslání
otevřeného doporučeného dopisu Mgr. Michalu Blaschkemu s výzvou
k předání účetnictví na základě předloženého protokolu a zprávy revizní
a odvolací komise. Termín předání a doložení nesrovnalostí je stanoven do
31.5.2021.
•

Nabídka dresů pro rozhodčí – VV schválil návrh na pořízení jednotných
dresů pro rozhodčí. Návrh je ve 2 variantách (balíčcích) –
1.balíček obsahuje 2 trika, 1 kraťasy, 1 štulpny – úhrada rozhodčího = 1000
Kč, příspěvek OFS = 1200 Kč.
2.balíček obsahuje 3 trika, 1 kraťasy, 1 štulpny – úhrada rozhodčího= 1500
Kč, příspěvek OFS = 1400 Kč.
Celkem je 30 rozhodčích + svaz objedná 5x balíček č.1 jako rezervu pro
případné nově příchozí rozhodčí, aby bylo hned vše k dispozici. Bude se
jednat o jednotné dresy, které se uplatní jak v okresních soutěžích, tak
i v krajských.

•

Přihlášky do soutěží – VV schválil formát přihlášky do mistrovských soutěží
na ročník 2021/2022 a termínové listiny pro podzim 2021 a rozhodl o jejich
umístění na webové stránky fotbal.cz
a zaslání všem sekretářům klubů v okrese Ústí nad Orlicí. Toto zajistí sekretář
OFS do pátku 14.5.2021. Termín pro odevzdání vyplněných přihlášek je do
15.6.2021.

•

Příprava na možnost rozvolnění – VV schválil, že v případě rozvolnění
a umožnění hraní alespoň přátelských utkání, dohodnuté týmy zašlou své
přátelské utkání na sekretáře, který zajistí vložení přátelského utkání do IS
FAČR a KR na toto utkání nominuje rozhodčí. Ti budou zaplaceni FAČRem.
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•

Výzva VV – VV vyzývá tímto všechny sekretáře klubů, aby v případě jakékoliv
změny, která by u nich nastala – jméno, telefonní či mailový kontakt, o tomto
neprodleně informovali sekretáře OFS.

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

Sekretariát:
Email: sekretar@ofsuo.cz
Tel.: +420 736 611 110

Zápis schválil: Roman Žďárský v.r.
předseda OFS UO
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