
 

 

     
 
 
 
 
 
 
 

     
    

  Okresní fotbalový svaz PÍSEK 
                   Tylova ulice 395,  397 01 Písek 
             tel. 604 856 457 , ofspisek@seznam.cz 
 

ZÁPIS VV ČÍSLO 04/2021 
 

Jednání VV OFS Písek ze dne 24.08.2021 
 
Přítomni: Řezáč Michal, Peklo Michal, Houdek Petr, Šimek Roman, Košatka 
Josef 

 
Nepřítomni: Janda Petr, Koller Jan 

 
Program jednání:  

1. Úvod 

2. Informace FAČR 

3. Zprávy komisí 
4. Ekonomická zpráva OFS Písek 

5. Akce a činnost OFS Písek 

6. Různé 

7. Závěr 

 
1) Zahájení/ schválení programu: 

• Zasedání VV OFS, zahájil v 17:30 hod. předseda VV OFS Písek Řezáč 
Michal. Přítomným členům VV přečetl návrh programu VV 04/2021, který 
byl VV schválen, tak jak byl navržen 

 

 

 



 

 

         2) Informace FAČR 

• Předseda VV OFS Písek seznámil přítomné s účastí na školeni IS 1.8 
v Praze. Součástí školení bylo seznámení s novým prostředím IS, které 
má být dle návrhu spuštěno od 01.09.2021. V nově budovaném IS je stále 
několik nedostatků a systémových chyb, které vyžadují určitou dobu na 
úpravu. V závěrečné diskuzi na tomto školení se zástupci OFS a KFS 
shodli, že současný stav IS 1.8 nelze spustit od 01.09.2021. V návrhu 
některých zástupců OFS a KFS je reálnější možnost spuštění až od 
01.01.2022, nebo lépe až od 01.07.2022. Následnou přestávku v zimním 
období lze využít k proškolení organizačních pracovníků oddílů OFS a 
rozhodčích 

• Předseda VV OFS Písek přečetl obdržený mail FAČR ohledně náhrad za 
přátelská utkání do 30.06.2021. Za OFS Písek byly náklady za rozhodčí 
v daném období zapsány v IS, proto nemá OFS Písek žádné nevyřízené 
náklady vůči oddílům a ani FAČR.  

• FAČR vydal dne 05.08.2021 platná Hygienicko-epidemiologická opatření. 
Z následným nařízením ohledně těchto opatření byli oddíly a rozhodčí 
OFS Písek včas seznámeni příslušnou zprávou STK OFS Písek a 
dodatečně i potřebnou dokumentaci. 

• Přítomní členové VV byli dále seznámeni s obdrženou zprávou předsedy 
JČKFS panem Tomášem Pinterem ohledně znovu zavedením jednáním 
regionální komise. Z předchozích společných jednání a schůzek se jedná 
o průřez všech problémů OFS a KFS (vyšší finanční příspěvek na 
činnost, varianta započtení přípravkových kategorii do počtu zápasů 
v rámci dotace, obnova střídavých startů u mládeže, odhod hráčů do 
zahraničí ,,zdarma“, náborová akce na rozhodčí) 

 
3) Zprávy komisí 

• Sportovně technická komise: Za STK předložil informace předseda 
Řezáč Michal 

• Předseda podal informace o vytištěné podobně Rozpisu mistrovských 
soutěží OFS Písek 2021-2022. Dle schváleného návrhu ve zprávě VV č.3 



 

 

bylo vytištěno 80 kusů RS. RS zaslány na oddíly OFS dle požadavků 
jednotlivých oddílů na losovacím aktivu. 

• Dle zprávy předsedy STK jsou mistrovské soutěže rozlosovány v IS bez 
závad. Hlášenky v rámci povoleného otevřeného období pro oddíly OFS 
(bez souhlasu soupeře) uzavřeny dle zprávy STK. Předseda STK 
konstatuje dobrou úroveň změn v rámci IS od oddílů OFS.  

• V další zprávě předseda STK seznámil VV se zápise soupisek oddílů 
hrajících vyšší soutěže v IS. K 24.08.2021 byli všechny soupisky do IS od 
oddílů OFS vloženy. 

• Rozhodnutím STK zprávou č. 2 byly oddíly vyzvány o doložení 
trenérských licencí v rámci soutěží OFS. STK tak získá informace o 
možném uspořádáním doškolení trenérské licence ,,C“ nebo školení 
trenéru licence ,,C“ v rámci OFS Písek 

• Přítomní členové VV prodiskutovali již dané rozměry hracích ploch pro 
soutěže mládeže. STK žádá předsedu KM o dodání soupisu 
administrátorovi webových stránek OFS, aby mohl případné změny 
zapsat na stránky OFS.  

• VV byl předsedou STK seznámen s průběhem mistrovských soutěží 
mužů (OP II. – 2. kola, OS III.-1. kolo). Jedno utkání v rámci OP nesehráno 
z důvodů nedostavení hostujícího mužstva k utkání, OS III. třída jedno 
odložené utkání mužstva Božetic z důvodů tragické události v oddíle. 

• Disciplinární komise: Za DK předložil informace předseda Košatka Josef 

• Předseda DK informuje VV, že za odehraná dvě kola mistrovských 
soutěží OFS Písek byl v rámci DK by řešen jeden přestupek hráče. 
Přestupek řešen dle DŘ. Kontumace za nedostavení se k mistrovskému 
utkání řešena pokutou dle DŘ. 

• Komise rozhodčích: Na dnešní VV OFS Písek nebyl předseda KR pozván. 
Jeho přítomnost na VV naplánována na další zasedání VV. Drobné 
informace ohledně KR podány předsedou VV OFS Písek Řezáčem 
Michalem 

• Dne 09.08.2021 proběhl naplánovaný seminář rozhodčích OFS Písek 
v Protivíně. Semináře se zúčastnilo celkem 21 rozhodčích z OFS a 
JČKFS 



 

 

• Na listinu rozhodčích OFS Písek byli doplněny tři nováčci. Zúčastněni 
nováčci byli vybaveni startovací sadou pro rozhodčí OFS 

• Doplňující seminář pro rozhodčí OFS kteří se nemohli zúčastnit 
plánovaného semináře rozhodčích se bude konat dne 02.09.2021 
v zasedací místnosti kanceláře OFS Písek  

• Komise mládeže: Za komisi mládeže informoval VV OFS Písek předseda 
KM Houdek Petr 

• Předseda KM informoval VV o uskutečněném PŘÍMĚSTSKÉM 
FOTBALOVÉM TÁBOŘE OFS PÍSEK DNE 7.-9.7.2021 V PUTIMI 

• Předseda KM informoval VV o uskutečněném LETNÍM FOTBALOVÝM 
KEMPEM TALENTOVANÉ MLÁDEŽE OFS PÍSEK DNE 12.-16.7.2021 

• VV byl seznámen s kempem dívek OFS Písek dne 13.08.2021 v Semicích  
• VV byl seznámen s kempem pro hráče výběrů OFS Písek dne 16.08.2021 

v Semicích 

• Předseda KM informoval VV o soutěži výběrů OFS v rámci JČKFS pro 
soutěžní ročník 2021/2022. OFS Písek je určen jako organizátor prvního 
kola turnaje výběrů za účasti – OFS Písek, OFS Český Krumlov, OFS 
České Budějovice. Předseda KM navrhuje místo konání prvního kola 
turnaje výběrů JČKFS  dne 21.09.2021 v Protivíně 

                  pro 5   proti 0  zdržel se 0 

           Zajištění termínu, místa pověřil VV kancelář OFS Písek 

 Pozvánku vytvoří předseda KM p. Houdek Petr 

          Předseda KM informuje VV o nových podmínkách MĚSÍCE NÁBORŮ.  
VV žádá předsedu KM o zaslání podkladů na kancelář OFS Písek, která zajistí 
informovanost na oddíly OFS Písek 

4) Ekonomická zpráva OFS Písek 

• Stav účtu Okresního fotbalového svazu Písek ke dni 24.08.2021  
731 326,-Kč. Nájem, ekonomické služby, sekretářské práce, nákup 
kancelářských potřeb, administrace dotací OFS + dotací oddílů OFS 
10 000,-Kč 

- Zajištění Rozpisu soutěží 2 075,-Kč 

- Nájem hrací plochy + kabiny (kemp dívek) 2 500,-Kč 

- Nájem hrací plochy + kabiny (kemp výběrů OFS) 2 500,-Kč 



 

 

- Pronájem prostor + video a audio technika (seminář rozhodčích)  
3 000,-Kč 

 -    Nákup vybavení pro všechny členy komise mládeže    5670,-Kč           
- Zajištění dotace ,,PŘÍMĚSTSKÝ FOTBALOVÝ TÁBOR TALENTOVANÉ 

MLÁDEŽE“ 18 000,-Kč 

          5) Akce a činnost OFS Písek 

• Předseda VV OFS Písek společně s členem VV OFS p. Romanem Šimkem 
informoval přítomné členy o spolupráci při organizaci charitativní akci 
,,DEN PRO JAKOUBKA“ . OFS Písek se aktivně podílí na zajištění této 
akce, která se koná dne 04.09.2021 na stadionu NA KŘEMELCE VE 
STRAKONICÍCH. Akce začíná v 10:30 hod. utkáním výběrů OFS 
Strakonice – OFS Písek chlapci a utkáním výběrů OFS Strakonice – OFS 
Písek dívky. Ve 12:00 bude pokračovat program utkáním ODBOR 
PŘÁTEL SLAVIE (STRAKONICE) – FANKLUB SPARTA (PÍSEK). 
Vyvrcholením charitativní akce je zápas SLAVIA 2007 VS. JANDA TEAM, 
který začíná ve 14:00 hod. 

• Z tohoto důvodu navrhuje VV OFS Písek podpořit léčbu a zajištění 
rehabilitace malého Jakoubka finanční částkou ve výši 40 000 Kč z účtu 
OFS Písek. Částka bude zaslána převodem na transparenční účet 
neziskového sdružení DONOR – 2362424002/5500 

                  pro 5 proti 0 zdržel se 0     
hlasování per rollam PRO 1 ZDRŽEL SE 1 

 

 6) Různé 

• Předseda VV OFS Písek žádá všechny předsedy odborných komisí a 
členy VV o aktualizaci plánovaných akcí OFS Písek do 31.12.2021. 
Žádost dle potřeb plánované změně OFS Písek k 31.10.2021 

• Předseda KM žádá VV o doplnění jedné sady dresů pro výběry OFS 
Písek. VV pověřuje předsedu KM o přípravu podkladů a návrhů doplnění 
vybavení výběrů OFS – bude projednáno na příštím VV OFS Písek 

 

Termín příštího jednání VV bude upřesněn 

      Řezáč Michal 
 

 

 

 

 

 


