Okresní fotbalový svaz PÍSEK
Tylova ulice 395, 397 01 Písek
tel. 604 856 457 , ofspisek@seznam.cz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni z VV OFS Písek: Řezáč Michal, Peklo Vratislav, Třeštík Petr, Matyš Jakub
Košatka Josef, Houdek Petr – GTM OFS Písek
Omluven z VV:
Kotalík Petr, Slavíček Radek
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Program schůze:

1) Zahájení
2) Shrnutí plánovaných akcí OFS Písek za zimní období
3) Informace předsedy VV OFS o zprávách FAČR a VV Jč KFS
4) Zprávy předsedů odborných komisí OFS Písek
5) Zpráva GTM OFS Písek
6) Závěr
==================================================================

1)

Zahájení zasedání VV

5 zasedání VV OFS Písek v soutěžním ročníku mistrovských soutěží OFS Písek
2018/2019 zahájil předseda VV v 17:00 hod. Uvítal přítomné, seznámil členy s
programem jednání VV a omluvil 2 nepřítomné členy VV.

2) Shrnutí plánovaných akcí OFS Písek za zimní období
Nejdůležitější akcí pro Okresní fotbalový svaz Písek byla řádná hodnotící Valná
hromada. Předseda OFS Písek konstatuje dobrou připravenost Valné hromady, děkuje
STK za její přípravu. Dále předseda VV vyhodnotil účast oddílů OFS Písek, která se dle
mandátní a návrhové komise pohybovala na úrovni 79%.
VV není spokojen s počtem zúčastněných oddílů za OFS Písek. Dle zprávy předsedy
STK řešeno v rámci komise a nařízení SŘ a RS
vzato na vědomí
Byl vyhodnocen halový turnaj dívek a mládeže 3+0 ve sportovní hale v Milevsku. VV
vyslovuje velikou spokojenost s průběhem turnajů a zázemím, ale zejména s hojnou
účastí mládeže halového turnaje dětí 3+0 (92 hráčů)
vzato na vědomí

VV zhodnotil halový turnaj dětí 3+0 v Protivíně. I tento turnaj hodnotí jako dobrý a
početně úspěšný. VV děkuji KM a předsedovi KM za organizaci těchto turnajů a
dobrou vizitku Okresního fotbalového svazu Písek
vzato na vědomí
Předseda VV lituje zrušeného semináře trenérů licence C na OFS Písek. Následující
možný termín školení a doškolení trenérů licence C na OFS Písek bude zdělen GTM
OFS Písek v následné zprávě
vzato na vědomí

3) Informace předsedy VV OFS o zprávách FAČR a VV Jč KFS
Předseda VV OFS Písek vyhodnotil VH krajského fotbalového svazu Písek. Na VH byla
slavnostně pokřtěna nová kniha 100 let Jihočeského fotbalu, na které se Okresní
fotbalový svaz Písek podílel. Nová kniha dle dohody mezi KFS a OFS byla zaslána i na
kancelář OFS. VV doporučuje zaslat oddílům OFS Písek informaci o možném prodeji
této publikace na OFS Písek
bylo již splněno
VV byl seznámen s možností zaslání kandidáta na ocenění dr. Jíry za FAČR. VV se
rozhodl zaslat návrh na udělení ocenění pro ing. Jaroslava Šindeláře. VV Jč KFS
neschválil tento návrh z důvodu loňského schváleného kandidáta za OFS Písek
vzato na vědomí
VV vyslechl informace o financování sportu na rok 2019. Dle informací FAČR a MŠMT
bude pro kluby OFS i nadále v platnosti proplácení nákladů za rozhodčí a delegáty v
mistrovských soutěží FAČR
vzato na vědomí
VV vyslechl opakovanou zprávu VV FAČR o informací ČUS a ČOV, kde byla Českým
olympijským výborem uzavřena od 1.2.2019 pro celé sportovní prostředí ČR nová
úrazová pojistka s Pojišťovnou VZP, a.s
vzato na vědomí
VV vyslechl informace předsedy OFS a místopředsedy OFS o průběhu VH FAČR v
Nymburce. VH se zabývala rozdělováním dotací pro rok 2019 a platbou členství FAČR
za rok 2019 a 2020. Platba členství zůstává v platnosti o pro toto období. Členské
příspěvky za členství FAČR zůstávají použití FAČR. Dotační program FAČR za úhrady
nákladů za rozhodčí a delegáty – viz. Předchozí odstavec
vzato na vědomí
VV byl seznámen s rozhodnutím VV FAČR o převodu práva povinností dle čl. 14/2 b)
Stanov FAČR:
Dle rozhodnutí VV FAČR byl za nového člena FAČR přijat oddíl Fotbal Písek, z.s.
Na nově vznikající oddíl Fotbal Písek, z.s. byly převedeny veškeré práva ze zaniklého
klubu TJ Písek 8020331
vzato na vědomí
Předseda VV seznámil přítomné s novelizací Procesního řádu FAČR a novelizaci
předpisů FAČR ( Disciplinárního řádu, Evidenčního a registračního řádu, Přestupního
řádu )
vzato na vědomí
VV byl seznámen se schválením dotací FAČR pro OFS a KFS. Jejich konečná podoba a
způsob žádostí bude zaslán Finančním oddělením FAČR během měsíce dubna. VV
kvituje rozhodnutí načasování dotací z FAČR z důvodu možného plánování akcí pro
mládež OFS Písek, školení a doškolení i možného zakončení všech mistrovských soutěží
OFS Písek za soutěžní ročník 2018/2019
vzato na vědomí

Předseda VV OFS Písek informuje členy VV o obdržené dotaci MU Písek. Obdržená
dotace MÚ Písek na letní mládežnický turnaj OFS Písek - 10 000,-Kč, dotace MÚ Písek
na zimní halové mládežnické turnaje OFS Písek – 15 000,-Kč
vzato na vědomí
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) Zprávy předsedů odborných komisí OFS Písek
Předseda KM seznámil přítomné členy s klubovou účastí na mládežnických turnajích
Okresního fotbalového svazu Písek. Lituje malé účasti klubů z Milevské části okresu.
Naopak, kvituje aktivního zapojení klubů z Mirovic a Čimelic
vzato na vědomí
Předseda KM předkládá návrh soutěží mládeže pro soutěžní ročník 2019/2020. Jeho
konečná podoba bude projednána s kluby OFS Písek. Návrh soutěží bude v průběhu
jarní části sezony zaslán na kluby OFS k případným návrhům, změnám či
připomínkám. VV dále pověřuje GTM OFS Písek, aby předložený návrh mládežnických
soutěží projednal s trenéry výběrů OFS Písek a to i možnosti otevření soutěží dorostu
OFS Písek 7+1, nebo 10+1.
pro:5 proti:0 zdržel se:0
VV byl seznámen s obdrženým návrhem OFS Strakonice, ohledně možnosti zapojení
mužstev OFS Písek do připravované soutěže dorostu OFS Strakonice. Konečné jednání
o podobě soutěže bude projednán na informativní schůzce dne 16.4.2019 v kanceláři
OFS Strakonice. VV navrhuje doručenou pozvánku zaslat na oddíly OFS.
pro:5 proti:0 zdržel se:0
Předseda KM seznámil VV s účastí výběrů OFS Písek na posledním kole turnaje výběrů
OFS kategorie U11, U12 a dívek v Katovicích. Překládá VV návrh finančního
zabezpečení na náklady dopravy a stravování hráčů
pro:5 proti:0 zdržel se: 0
Předseda DK OFS Písek konstatuje, že mistrovské soutěže Okresního fotbalového svazu
Písek jsou teprve na začátku. Případné tresty nijak nevybočují z normálního průběhu
mistrovských soutěží.
vzato na vědomí
Místopředseda KR seznámil VV s konáním jarního semináře rozhodčích OFS Písek.
Předseda KR konstatuje dobrou účast všech rozhodčích OFS , seminář byl zaměřen na
teoretickou přípravu rozhodčích videotestem, rozborem herních situací porušování
PR12 a následného řešení v rámci OT. Finanční náklady na konání semináře rozhodčích
OFS byly pokryty z vybírání účastnického poplatku
vzato na vědomí
Předseda STK předkládá ke schválení termínovou listinu mistrovských soutěží OFS
Písek pro podzimní část soutěží 2019/2020. VV předloženou termínovou listinu
projednal a schválil.
pro:5 proti:0 zdržel se:0
Předseda STK informuje VV s průběhem změn úředních začátků mistrovských soutěží
v rámci IS. STK konstatuje , že oddíly OFS Písek postupují bez problémů a změny v IS
jsou registrovány bez závad. Pouze v kategorii přípravek došlo během zimní přestávky k
určitým nesrovnalostem v IS, které ale byly ihned odstraněny.
vzato na vědomí
Předseda STK navrhuje VV kontrolu ,,Listiny hráčů“ ve vybraném kole mistrovských
soutěží OFS. VV pověřuje STK zabezpečením této kontroly a termín ponechává k
rozhodnutí STK.
pro.5 proti.0 zdržel se.0

Předseda VV seznámil přítomné členy s doplněním vybavení mužstev výběrů OFS Písek.
Dle požadavků GTM a KM bylo nakoupeno: sada trenek pro kategorii dívek, jednotné
soupravy pro trenéry všech mužstev výběrů OFS Písek, brankářské sady a 15ks míče
č.4. Díky smlouvě o spolupráci s f. Penalty a Jč KFS požaduje předseda VV schválení
dofinancování nákupu vybavení pro mužstva výběrů OFS ve výši 5745,-Kč.
pro:5 proti:0 zdržel se:0
Předseda VV přečetl přítomným žádost oddílu SK Oslov o účast na oslavách 20let
založení oddílu SK Oslov. VV pověřuje předsedu OFS o zjištění případné spolúčasti na
oslavách a požaduje předložení návrhu na příštím zasedání VV.
pro:5 proti:0 zdržel se:0

5) Zpráva GTM OFS Písek
GTM OFS Písek předkládá VV návrh na konání kempu mládeže ročník 2009 OFS
Písek. Termín konání akce ST 8.5.2019 OD 10:00 – 15:00hod. Ve sportovním areále FK
PROTIVÍN.
GTM OFS Písek žádá VV o finanční zabezpečení nákladů na pronájem sportovního
areálu a stravování účastníků kempu.
pro:5 proti:0 zdržel se:0
GTM OFS Písek informuje VV o konání školení a doškolení trenérů OFS. Navrhovaný
termín školení a doškolení 9-10.11.2019. Z důvodu posledního kola mistrovských soutěží
OFS Písek navrhuje VV termín konání školení a doškolení v termínu 16 – 17.11.2019.
VV ukládá GTM OFS Písek o zajištění školení a doškolení dle navrhovaných termínů.
Domluvený termín konání školení a doškolení bude včas zaslán na kluby OFS Písek.
pro: 5 proti:0 zdržel se:0

6) Závěr
Předseda VV poděkoval přítomným členům za pozornost a spolupráci a ve 20:45 ukončil
jednání VV.

