
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, Matyš Jakub, Kotalík Petr

Košatka Josef, Slavíček Radek

Omluven z     ORK  : Hoštičková Jarmila
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program schůze: 1)  Zahájení
2)  Zpráva předsedy OFS
3)  Schválení Termínové listiny pro jarní část mistrovských 
     soutěží OFS Písek
4)  Příprava volební VH OFS Písek
5)  Závěr

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

1) Zahájení zasedání VV 

Schůzi VV OFS Písek zahájil v 17:15 hod úvodním přivítáním přítomných členů 
předseda Řezáč Michal.
Provedena kontrola zápisu č.2/2020 – zápis přečten a schválen, požadované úkoly dle 
zasedání VV OFS Písek č.2 splněny – mimo provedení inventarizace majetku a kontroly 
hospodaření, které mají být provedeny ke dni 22.12.2020.

2) Zpráva předsedy VV OFS Písek

V prvním příspěvku přečetl předseda VV OFS Písek zaslané emaily z FAČR týkající se 
aktualizace,  změn a kontroly činnosti oddílů OFS Písek. Jedná se o kluby, které nemají 
dva po sobě jdoucí ročníky přihlášené žádné družstvo v soutěžích. 

     vzato na vědomí

V dalším příspěvku předseda VV OFS informovala VV o podaných a schválených 
žádostech o dotaci na NSA v Programu MŮJ KLUB 2021. Uzávěrka žádostí byla 
posunuta do pátku 27. 11. 2020. Dle seznamu vyřízených žádostí podalo za OFS Písek 
svoji žádost celkem 15 oddílů. Předseda VV vyslovil spokojenost se součinností oddílů 
OFS při administraci dotace a děkuje za velmi dobrou spolupráci kanceláři OS ČUS 
Písek           vzato na vědomí



Předseda VV seznámil přítomné čs vypsáním dalšího dotačního programu NSA v 
Programu na PROVOZ A ÚDRŽBU SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ, které končí 
23.12.2020. Jak řekl předseda VV OFS , oddíly již byly seznámeny s vypsanou dotací a 
informace byly zaslány na organizační pracovníky oddílů OFS Písek.

     vzato na vědomí

Ve svém čtvrtém příspěvku byl VV seznámen, že dne 1.12.2020 byla otevřen v IS. 
systému  konečná tabulka pro vyúčtování Finanční podpory FAČR  na činnost 2020. 
Vyplněním Dotačního výúčtování dle návrhu předsedy bude předsedkyně ORK p. 
Hoštičková Jarmila a předseda VV OFS Písek Řezáč Michal. Vyúčtování se bude držet 
rozpočtu OFS Písek schvalovaného v průběhu roku 2020. Oskenování a nahrání 
účetních dokladů do IS stanovuje předseda do 22.12.2020.

      souhlasí: 6  poti: 0 zdržel se:0

3)  Schválení TL pro jarní část mistrovských soutěží OFS Písek

Předseda STK seznámil VV s počtem nesehraných utkání v rámci mistrovských soutěží 
OFS Písek. 
OP II. třída muži Mirotice  -  Skály
OS III. třída muži Borovany – Hrazánky
OP dorostu Bechyně – Bernartice             Mirovice  - Božetice

Mirovice – Bernartice    Oslov  -  Bechyně
starší přípravka Protivín,,A“ - Záhoří
mladší přípravka I. Kovářov – Hradiště,,C“

     vzato na vědomí

Předseda STK předkládá VV OFS Písek návrh Termínové listiny OFS Písek sestavenou 
v návaznosti na vydanou TL Jč KFS. Termín začátku mistrovských soutěží OFS Písek je
stanoven na termín 27-28.2.2021. Termínovou listinu ukládá VV po doplnění
mistrovských soutěží mládeže zaslat na oddíly OFS. Po zaslání Termínové listiny nebude
stávající VV čekat na VH OFS, proto ukládá sekretariátu vytvořit změny v IS, tak, aby 
byl dostatečný prostor na vytvoření dohod klubů o dohrání podzimní části mistrovských
soutěží. 

  pro.6  proti.0  zdržel se:0

Předseda OFS Písek předkládá VV návrh ke schválení. 
Vzhledem k dobrému finančnímu hospodaření Okresního fotbalového svazu Písek 
předkládá předseda ke schválení proplacení úhrady za pronájem UMT v plné výši 
oddílům OFS Písek pro dohrání PODZIMNÍCH mistrovských utkání soutěží mužů. 

  pro:6  proti.0  zdržel se:0

3)  Příprava volební VH OFS Písek

Předseda VV OFS Písek předkládá návrh termínu konání volební Valné hromady OFS 
Písek na den 7.1.2021. Místem konání VH OFS Písek bude hotel Otavarena Písek. 

  pro.6  proti.0  zdržel se:0



VV nařizuje kanceláři OFS Písek zaslat pozvánky na oddíly OFS Písek. Dále dodržet 
Stanovy OFS Písek a uveřejnit termín a informace o konání VH v řádném termínu. 

pro:6  proti:0  zdržel se:0

5)  Závěr

Předseda VV OFS Písek poděkoval všem přítomným členům VV a předsedkyni ORK za
účast, dále poděkoval za spolupráci v rámci celého volebního období, popřál klidné 
svátky a zdraví. Zasedání VV v 19:00 hod ukončil

Dne 1.12.2020


