Fotbalová asociace ČR
Okresní fotbalový svaz Jindřichův Hradec

Z á p i s č. 3/2021/2022
z jednání VV OFS J. Hradec, ze dne 17. 06 . 2021 v J. Hradci
1. Kontrola usnesení:
Kontrolou usnesení bylo zjištěno, že všechny úkoly byly splněny.
Usnesení č. 1/3/2021/2022
VV OFS bere kontrolu na vědomí.
2. Komise STK :
-

předseda komise informoval VV o průběhu OP a OS Letní poháru, rozlosování čtvrtfinálových
zápasů OP bylo již zadáno do IS FAČR,

-

Informace o stavu příprav nového soutěžního ročníku 2021/2022 podal předseda STK Jozef
Košťál. STK provedla kontrolu došlých přihlášek a předložila VV návrh na rozřazení mužstev do
jednotlivých soutěží na sezonu 2021/2022. STK navrhla termíny zahájení podzimní části soutěží
mužů takto: OP mužů (14) – 15. 08. 2021 prvním kolem, OS mužů sk. A(9) + B(9) - 29. 08.
2021 prvním kolem za předpokladu, že nedojde ke změně počtu přihlášených mužstev –
konečná tabulka s přesným počtem přihlášených družstev bude oddílům předložena
v den konání LA.

-

STK předložila návrh Termínové listiny OFS pro podzim 2021 – termínová listina bude
upřesněna po schválení počtu mužstev mládeže – zajistí předseda KM,

-

STK projednala Smlouvy o společenství družstev mezi oddíly kopané SK Novosedly nad
Nežárkou a Sokolem Stráž nad Nežárkou za účelem společného startu v OP mladších žáků a
přípravek v soutěžním ročníku 2021/2022 – schváleno.

-

STK, DK a KM ukončila kontrolu textové části RS 2021/2022, změny a doplňky jsou již
zapracovány a budou předloženy zástupcům oddílů na Losovacím aktivu. Rozpis soutěží na
sezonu 2021/22 bude vytvořen pouze v elektronické podobě, všem oddílům bude zaslán.
Rovněž bude umístěn na úřední desce FAČR – okres J. Hradec. Na základě zaslaných
přihlášek byl aktualizován nový adresář organizačních pracovníků – viz přílohy – kontrola
oddílů.

-

STK vzala na vědomí konečnou verzi schválené Termínové listiny Jč. KFS pro podzim 2021,

D ů l e ž i t é u p o z o r n ě n í:
Losovací aktiv VV OFS J. Hradec se uskuteční ve středu 30. 6. 2021 od 17:00 hodin v zasedací
místnosti tělocvičny TJ Slovan J. Hradec. Pozvánky nebudou zasílány. Účast jednoho
informovaného zástupce z oddílu je bezpodmínečně nutná!
Usnesení č. 2/3/2021/2022
VV OFS J. Hradec bere informace na vědomí.
3. Komise DK :
-

předseda DK Josef Novák informoval VV o práci DK – bez závad,
informace o zavedení Soutěže FAIR – PLAY,

Usnesení č. 3/3/2021/2022
VV OFS J. Hradec bere informaci na vědomí. Schvaluje zavedení soutěže slušnosti v kategorii
dospělých v soutěžním ročníku 2021/2022.

4. Komise rozhodčích :
-

delegace rozhodčích na letní soutěže probíhá bez závažných problémů,
předseda KR informoval VV o návrhu zařazení nových rozhodčích na Listinu rozhodčích KFS.
Konkrétně se jedná o tyto rozhodčí: Jan Chvála, Tomáš Hanes, Tomáš Filípek a David
Macháček.
KR i nadále žádá oddíly o nahlášení zájemců na nové rozhodčí. Případní zájemci se
mohou hlásit u pana Miroslava Brože – tel. 606 911 425,

Usnesení č. 4/3/2021/2022
VV OFS J. Hradec bere informaci na vědomí. Schvaluje výše uvedené rozhodčí zařadit na LR
KFS.
5. Komise mládeže :
-

předseda KM mládeže podal informace o mládežnických akcích, které se uskutečnily od
posledního jednání VV OFS,
informoval VV o možném počtu družstev zapojených v novém soutěžním ročníku
2021/2022 dle jednotlivých kategoriích,
informace o plánovaném kempu pro U11 a U12 v K. Řečici v termínu od 27. 08. 2021 – 31.
08. 2021,

Usnesení č. 5/3/2021/2022
VV OFS J. Hradec bere informace na vědomí. Ukládá předsedovi KM pokračovat v přípravách
pořádání kempu.
6. Hospodářská komise:
-

na účtu OFS JH je k 17. 06. 2021 celkem 312.221,-- Kč, pokladní hotovost činí 15.184,--Kč,

Usnesení č. 6/3/2021/2022
VV OFS J. Hradec bere informaci na vědomí.
7. Různé:
-

informace z jednání VV KFS a z VH FAČR podal předseda svazu Marek Černoch,
VV projednal návrhy do komisí FAČR, do komise mládeže byl navržen Petr Krejník a do
Komise pro stadiony a hrací plochy ing. Ivo Ježek,
VV projednal návrh na úhradu paušálů za telefony takto:
Marek Černoch
Ivo Ježek
Jozef Košťál
Miroslav Brož
Josef Novák
Petr Krejník

- předseda OFS JH
- místopředseda + předseda HK OFS JH
- předseda STK
- předseda KR
- předseda DK
- předseda KM

2. 000,-2. 500,-3. 000,-4. 000,-3. 000,-5. 000,--

Usnesení č. 7/3/2021/2022
VV OFS J. Hradec bere informace na vědomí. Schvaluje členům VV OFS J. Hradec výše
uvedené částky na úhradu ročního paušálů za telefon s platností od 01. 07. 2021.

Příští schůze VV OFS J. Hradec se uskuteční 30. 06. 2021 od 15:30 hodin.

Zapsal
Kontrolu provedl

:
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Jindřich Š v e c
ing. Ivo J e ž e k

