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Přítomni z     VV OFS Písek  :  Řezáč Michal, Peklo Vratislav, Třeštík Petr, Matyš Jakub

Košatka Josef, Kotalík Petr

Omluven z     VV  :                    Slavíček Radek

Přítomen za      ORK  : Hoštičková Jarmila
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Program schůze: 1)  Zahájení

2)  Informace předsedy VV OFS Písek 
3)  Schválení rozpočtové změny v rámci činnosti OFS Písek
4)  Schválení a příprava činnosti OFS Písek do ledna 2020
5)  Závěr

==================================================================

1) Zahájení zasedání VV

Schůzi VV OFS Písek zahájil v 17:00 hod úvodním slovem a přivítáním přítomných 
členů předseda VV OFS Písek Michal Řezáč.
Provedena kontrola zápisu č.1/2020 – zápis přečten a schválen, požadované úkoly 
splněny.

2) Informace předsedy VV OFS Písek

V prvním příspěvku předseda VV OFS Písek zhodnotil průběh mistrovských soutěží 
OFS Písek za podzimní část ročníku 2020/2021. Předseda pochválil činnost oddílů OFS 
Písek za nelehký průběh mistrovských soutěží OFS Písek v době pandemie Covid-19. 
Kvituje vzájemnou ohleduplnost oddílů ve vyhledávání náhradních termínů 
nesehraných utkání, vzájemnou toleranci ohledně postižených oddílů Covidem-19.
Předseda VV OFS Písek vyhodnotil průběh podzimní části soutěží jako klidný po 
stránce DK a porušování SŘ.      vzato na vědomí

Ve druhém příspěvku předseda seznámil VV s průběhem VH FAČR v Olomouci. 
Průběh VH byl poklidný, nebyl prosazen návrh na vytvoření další pozice člena VV 
FAČR o pozici ženy. Dále přečetl předložený rozpočet FAČR p. Kabelkou, který 
obsahoval veškeré rozpočtové položky vydaných finančních rozpočtů. Také přečetl 
návrh plánovaného strategického rozvoje FAČR na období do roku 2025.

                 vzato na vědomí



Předseda VV OFS Písek v dalším příspěvku předložil VV dovybavení výběru dívek OFS
Písek dle zprávy VV č.1. Vše proběhlo bez závad a dresy pro výběry hráčem jsou k 
dispozici trenérům na kanceláři OFS Písek.

     vzato na vědomí

Proběhlo první kolo turnaje výběrů OFS Jč KFS ve sportovním areále FK Protivín a SK
Skály. VV děkuje oddílu FK Protivín a SK Skály za vzornou přípravu hřiště, kabin a 
sportovního vybavení ke konání turnaje výběrů OFS . Předseda VV žádá schválení 
nákladů spojených s konáním tohoto turnaje ( autobus, rozhodčí, občerstvení a obědy )

pro.6  proti:0  zdržel se:0

Předseda VV OFS Písek informoval přítomné s doporučením krajské hygieničky zrušit 
konání trenérského školení trenérů licence C na OFS Písek. Toto doporučení bylo i díky 
nařízeným opatřením vlády ČR ZRUŠENO.

     vzato na vědomí

Dle následného zdělení krajského GTM byly zrušeny všechny následující turnaje výběrů
OFS v rámci Jč KFS.      vzato na vědomí

Dle Rozhodnutí Výkonného výboru FAČR došlo k přerušení soutěžního ročníku 
2020/2021 do 31.12.2020      vzato na vědomí

V dalším příspěvku seznámil předseda VV o zaslání informací na kluby OFS Písek 
ohledně vypsaném dotačním programu Můj klub 2021. Předseda VV informuje 
přítomné o dohodě mezi OFS Písek a ČUS Písek o plné výpomoci ohledně doplnění 
seznamů a vytvoření žádostí pro NSA dle nařízených směrnic. ČUS se zavazuje v plné 
výpomoci v administrativě dotačního programu Můj klub.      vzato na vědomí

V posledním příspěvku seznámil VV s výsledkem doplněním požadovaných dokumentů 
pro mimořádnou dotaci FAČR pro kluby OFS Písek. Tato dotace byla administrativně 
zajištěna komunikací kanceláří OFS Písek s oddíly OFS Písek.      vzato na vědomí

Předseda VV OFS Písek děkuje všem oddílům za velice dobrou spolupráci v rámci 
opatřeí Covid-19  a změn v rámci řízení mistrovských soutěží OFS Písek. Poděkoval 
členům VV za spolupráci v rámci odborných komisí a činnosti na OFS Písek za 
podzimní část.      vzato na vědomí
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Schválení rozpočtové změny v rámci OFS Písek

VV byl předsedou OFS Písek seznámen s obdrženým dopisem FAČR v rámci realizace 
projektu finanční podpory pro OFS r.2020 – Sportovní talent. Dotace je poukazovaná 
na vybavení talentované mládeže OFS Písek. Vzhledem k této dotaci musí dojít ke 
změnám v rámci rozpočtu OFS Písek na rok 2020. 
Předseda VV navrhuje rozpočet upravit tak, že bude použita na vyúčtování dotace 
faktura vybavení dětí na kemp mládeže OFS Písek. pro.6  proti:0  zdržel se:0 
Dále v závěrečném rozpočtu bude tato faktura nahrazena dokladem odměny trenérů za 
kemp talentované mládeže OFS, dále dojde vzhledem k malé možnosti vyúčtovaného 
pronájmu TVZ a sportovních areálů k nahrazení fakturou dovybavení dresů výběrů 
dívek OFS Písek   pro.6  proti:0  zdržel se:0



Doplněné vyúčtování bude uzavřeno a přeposláno ke schválení na FAČR. Požadované 
naskenování dokladů bude provedeno v měsící prosinci po otevření přehledu FAČR.

  pro.6  proti:0  zdržel se:0

4)  Schválení a příprava činnosti OFS Písek do ledna 2020

Předseda VV předkládá přítomným projednání konání Vánočních halových turnajů 
mládeže OFS Písek ve dnech 28-29.12.2020. Vzhledem k vydaným nařízením vlády ČR, 
podmínkám sportovních hal TJ Sokol Písek a doporučením krajské hygieničky, nechává
hlasovat o konání těchto soutěží. Podává návrh zrušit konání těchto turnajů pro rok 
2020. pro:6  proti:0  zdržel se:0

Vánoční halové turnaje v roce 2020 jsou tedy na doporučení krajské hygieničky a z 
ohledem možných nařízení vlády ČR s předstihem zrušeny. Oddíly OFS Písek budou 
informováni zprávou na organizační pracovníky a vydáním zprávy na stránkách 
www.ofspisek.cz.

Vzhledem k blížící se Volební VH OFS Písek nařizuje předseda VV kontrolu inventáře 
majetku OFS Písek. Vypůjčené věci na tréninky výběrů OFS Písek, sady dresů v 
majetku OFS Písek a techniku IT provede předsedkyně ORK p. Hoštičková spolu s 
předsedou OFS Písek do 22.12.2020. nařízení vato na vědomí

Dále předseda VV OFS Písek nařizuje kontrolu finančního hospodaření OFS Písek 
předsedkyní ORK a vytvořením protokolu kontroly. Datum kontroly stanovuje  do 
22.12.2020. nařízení vzato na vědomí

Vzhledem ke končícímu volebnímu období VV poděkoval všem přítomným členům VV 
a předsedkyni ORK za dosavadní práci na OFS Písek. Vyjadřuje spokojenost s vedením 
odborných komisí OFS v rámci mistrovských soutěží OFS Písek. Termín volební VH 
OFS Písek bude domluven na posledním zasedání VV OFS Písek dne 1.12.2020 a 
uveřejněn na Úřední desku FAČR spolu se zasláním na oddíly OFS Písek

pro.6  proti.0  zdržel se:0

6)  Závěr

Předseda VV OFS Písek poděkoval všem přítomným členům VV a předsedkyni ORK za
účast na 2. zasedání VV OFS Písek v soutěžním ročníku 2020/2021. Zasedání VV ve 
20:15 hod ukončil.


