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

Komuniké z VV č.4 konaném dne 8.6.2021
Účastni byli: Roman Žďárský, Milan Menzel, Jan Sokolík, Jaroslav Rozlívka, Miroslav
Švihálek, Pavel Musil, Zita Krčálová
Omluven: Jan Saňák
Program setkání:
• Předání účetnictví – na základě rozhodnutí při minulém setkání VV byl odeslán
otevřený doporučený dopis Mgr. Michalu Blaschkemu s výzvou k předání
účetnictví na základě předloženého protokolu a zprávy revizní
a odvolací komise. Termín předání a doložení nesrovnalostí byl stanoven do
31.5.2021. K oficiálnímu předání ani doložení nesrovnalostí do dnešního dne
nedošlo.
•

VV odsouhlasil nákup oblečení pro trenéry výběrů mládeže kategorií U10, U11
a U12. Celkem je 9 trenérů, hodnota oblečení pro 1 trenéra jsou 3 tis.Kč,
celková výše příspěvku je stanovena na 27 tis. Kč.

•

VV schválil příspěvek ve výši 3 000 Kč pro akci ukončení a rozloučení se s hráči
výběru ročníku U12.

•

VV odsouhlasil prodloužení všech trenérských licencí („B“ i „C“), které měly
platnost do 31.12.2020 o rok, tedy nově mají platnost do 31.12.2021. Společné
školení proběhne na podzim 2021. Školení nových trenérských licencí „C“
proběhne v termínu 11.-12.12. 2021. Místo a časový harmonogram bude včas
upřesněn a zveřejněn.

•

VV odsouhlasil uspořádání Dne pro fotbalová děvčata, který proběhne dne
19.6.2021 na fotbalovém hřišti v Sázavě. Zajištění akce má na starosti Honza
Sokolík, který bude informovat o podrobnostech a připraví společně se
sekretářem včas pozvánku, kterou odešlou do konce týdne všem sekretářům
klubů v okrese.

.
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•

VV byl informován předsedou DK o vyhlášené amnestii z FAČR, kdy byly
všechny zbývající tresty zrušeny.

•

VV si stanovil pravidelná setkání, vždy 1. pondělí v kalendářním měsíci, pokud
tento den nevyjde na státní svátek.

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