
Okresní fotbalový svaz PÍSEK
                 Tylova ulice 395,  397 01 Písek

           tel. 604 856 457 , ofspisek  @seznam.cz  

ZÁPIS VV ČÍSLO 05/2021

Jednání VV OFS Písek ze dne 19.10.2021

Přítomni: Řezáč Michal, Košatka Josef, Koller Jan, Peklo Michal, Houdek Petr, 

Šimek Roman

Nepřítomni: Janda Petr

Program jednání: 

1. Úvod

2. Informace FAČR

3. Zprávy komisí

4. Ekonomická zpráva OFS Písek

6. Různé

7. Závěr

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) ÚVOD

Zasedání  VV  05/2021  zahájil  předseda VV  OFS  Písek  ve  13:30  hod.  Přivítal

přítomné a podal návrh programu , který byl v této podobě schválen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Informace FAČR

Předseda VV seznámil přítomné členy o výsledcích zasedání Regionální 
komise FAČR. V navrhovaných 20 bodech k jednání komise se dostalo jen ke 
13. Projednány byly body ohledně problematiky OFS a KFS. Projednáno byla 
úprava Stanov FAČR a pobočných spolků, návrh střídavých startů v kategorii 
mládeže na OFS a finanční podpora na OFS a KFS.         VV bere na vědomí
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Předseda VV OFS přečetl obdržený mail FAČR ohledně IS 2,0. Jeho termín 
spuštění byl přesunut na 1.7.2022.         VV bere na vědomí
VV byl seznámen s informací o změnách v rámci Hygienicko-
epidemiologických opatření v soutěžích FAČR platná od 31.8.2021. V soutěžích
OFS Písek dodržována.         VV bere na vědomí

Dle informací proběhlo jednání ohledně pozice GTM na OFS. Výsledek jednání 
nebyl oznámen, VV OFS Písek jednoznačně podporuje pozici GTM na OFS 
Písek.                 pro:5  proti:0  zdržel se:1

3) ZPRÁVY ODBORNÝCH KOMISÍ

Sportovně technická komise: 
Za STK předložil informace předseda Řezáč Michal

VV byl seznámen s průběhem mistrovských soutěží OFS Písek.
V kategorii OP starších žáků došlo k vystoupení mužstva TJ Mirotice ze 
soutěže. Celé vystoupení řešeno dle SŘ bez vlivu na další průběh mistrovských
soutěží starších žáků OFS Písek.         VV bere na vědomí

V kategorii OP dorostu došlo k odstoupení mužstva FC Bechyně. Odstoupení 
mužstva ale zanechalo v soutěžích OP dorostu následky v rozlosování. STK 
proto předkládá VV návrh k předehrání 11.kola v podzimní části soutěží, 
12+13+14.kolo bude odehráno v jarní části. Následně navrhuje STK přelosovat 
OP dorostu na dvě kola jarní části bez volných termínů pro mužstva OP 
dorostu OFS Písek.        pro: 6  proti:0  zdržel se:0

Předseda STK informuje VV s průběhem mistrovských soutěží OFS Písek mužů
a mládeže. 
OP mužů - bez závad
OS mužů - jedno nesehrané utkání z důvodu nedostavení se  hostujícího 
mužstva na utkání
OP dorostu – mimo odstoupení mužstva jedno neodehrané utkání z důvodu 
nedostavení se domácího mužstva k utkání
OP starší žáci – mimo odstoupení mužstva bez závad
OP přípravek – bez závad, pouze časté překládání utkání, kdy se ale STK snaží 
vyjít všem oddílům vstříc. 

        VV bere na vědomí

STK předkládá VV seznam zaslaných trenérů na oddílech OFS Písek. Seznam 
poslouží k případnému oslovení na DOŠKOLENÍ a ŠKOLENÍ trenérů lince C.

STK pouze informuje VV o připravené TL na jarní část mistrovských soutěží 
OFS Písek. TL zatím předložena pouze informativní, její konečná podoba 
podléhá schválení TL Jč KFS.

STK obdržela informace od KM Jč KFS. Na uspořádaný regionální trénink se za
OFS Písek nedostavili hráči z oddílu FC ZVVZ Milevsko a FC AL-KO Semice. 



STK informuje VV o kontrolách soupisek oddílů hrajících soutěže OFS Písek. K 
dnešnímu dni soupisky bez závad.         VV bere na vědomí

Disciplinární komise: 
Za DK předložil informace předseda Košatka Josef

Řešení disciplinárních přestupků ze soutěží OFS dle ZOU v běžném režimu

Komise rozhodčích: 
Za KR předložil informace předseda Matyš Jakub – písemnou formou

Předseda KR předkládí informace ohledně průběhu nominací na mistrovská 
utkání OFS Písek. Problematika malého počtu rozhodčích na listinách OFS 
Písek přetrvává.         VV bere na vědomí

VV byl informován o zapojení rozhodčí OFS Písek – Kačky Hruškové na listinu 
KŽ FAČR.         VV bere na vědomí

Předseda KR OFS Písek informuje o plánovaném doplnění listin Jč KFS 
zástupcem OFS Písek.. Z důvodu malého počtu rozhodčích na listině OFS 
Písek pouze jedním rozhodčím, který bude vybrán do konce roku 2021.

        VV bere na vědomí

Předseda KR plánuje náborovou akci na zimní přípravné období. Jeho podoba 
a návrh, jak se pokusit dostat nové rozhodčí na OFS Písek předloží na příštím 
zasedání VV.         VV bere na vědomí

Komise mládeže: 
Za KM předložil informace předseda a GT OFS Písek Houdek Petr

Předseda KM informoval VV o proběhlém 1.kole turnaje výběrů OFS Písek. 
Turnaj se konal ve sportovním areále Písek. Průběh turnaje bez závad. 
Další turnaj výběrů OFS Písek dne 26.10.2021 v Katovicích..
Předseda KM žádá VV o zajištění finančních nákladů na akci výběrů OFS Písek.

        pro.6  proti:0  zdržel se:0

Předseda KM informuje VV o zajištění termínu pro DOŠKOLENÍ trenérů licence 
C na OFS Písek. Termín DOŠKOLENÍ stanoven na 24.11.2021 v Otavareně Písek
– přednášejícím lektorem Barák Antonín st. - ,,Všesportovní rozvoj s přesahem 
do tréninku fotbalu“. Předseda KM žádá VV o schválení finančního zajištění 
DOŠKOLENÍ v Písku.

        pro:6  proti:0  zdržel se.0

Předseda KM zhodnotil proběhlé turnaje mládeže 3+0 v Písku, Protivíně a 
Božeticích. VV byl seznámen také s turnajem 4+1 v Protivíně.



Předseda VV seznámil přítomné s obdrženou zprávou Jč KFS ohledně propozic
krajského kola Poháru Josefa Šurala U17, který se bude konat v neděli 
14.11.2021 na hřišti Hluboká a Roudné.         VV bere na vědomí

Dále plánuje KM Jč KFS halový turnaj výběrů OFS r.2009 v Českých 
Budějovicích. Přesný termín a propozice budou včas zaslány na OFS.

        VV bere na vědomí

KM a VV nechává schválit konání Mikulášského turnaje 3+0 ve Sportovní hale v
Čimelicích. KM předkládá finanční zajištění, ceny a program těchto turnajů ke 
schválení                    pro:6  proti:0  zdržel se:0

VV byl informován o plánovaném turnaji výběrů OFS Jč KFS  r. 2010 – 2011 
pod záštitou Tomáše Sivoka. Termín turnaje je plánován na 4.12.2021

        VV bere na vědomí

Předseda KM žádá VV o zakoupení 4ks branek 1x1,5m pro potřeby mládeže 
OFS Písek a dále nákup 15ks míčů č.3.                           pro:6  proti:0  zdržel se:0

Předseda KM žádá VV o schválení nákupu 6ks branek 1x1,5m jako odměnu za 
Grassroots program OFS Písek pro oddíly OFS Písek.

                                                                        pro:6  proti:0  zdržel se:0

Komise žen OFS Písek:
Za KŽ předložil informace gestor komise Šimek Roman

Gestor KŽ seznámil VV s plánovaným turnajem dívek ve Sportovní hale v 
Milevsku. Termín konání turnaje 20.3.2022. Program, rozlosování, náklady a 
schválení rozpočtu bude schváleno až na VV v roce 2022.     VV bere na vědomí

KŽ Jč KFS plánuje založení krajské soutěže dorostenek v rámci soutěží Jč KFS.
Její podoba ale podléhá schválení VV Jč KFS.

4) Ekonomická zpráva OFS Písek

stav účtu k 18.10.2021     696 209,-Kč

Pohyb na účtu od 24.8.2021
příjmy    
startovné mistrovské soutěže OFS Písek               25 205,-Kč
dlužná částka za kemp mládeže OFS           1 800,-Kč

výdaje    
- nájem, ekonomické služby, sekretářské práce, nákup kancelářských potřeb,    
administrace dotací OFS + dotací oddílů OFS, doplnění a administrace 
Spolkového Rejstříku, praní dresů mládeže OFS PÍSEK (září, říjen)  20 000,-Kč
- pronájem prostor, video a audio techniky -seminář                         3 000,-Kč
- charitativní akce ,,pro Jakoubka“      40 000,-Kč
- nákup dresů výběry OFS Písek Winnersport  11 850,-Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5)  Různé

Předseda VV OFS Písek informoval přítomné členy o zažádání o Dotaci na 
akci ,,Pod záštitou starostky města Písek“. Žádosti MÚ Písek vyhověl, OFS 
Písek obdržel částku ve výši 20 000,-Kč na podporu Halových mládežnických 
turnajů OFS Písek      VV bere na vědomí

Předseda KR vznesl požadavek na Náborovou akci pro rozhodčí OFS Písek. 
Její závěrečná podoba bude průběžně diskutována, předseda KR je pověřen 
přípravou možných variant pro tuto akci.

Předseda VV seznámil členy VV s obdrženou pozvánkou na pracovní setkání se
zástupci VV Jč. KFS a odborných komisí KFS Jč. kraje - 5. listopadu 2021 
od 18 hod. v Českém Krumlově.

6) Závěr

Po krátké diskuzi předseda VV všem přítomným členům poděkoval za 
konstruktivní jednání a zasedání VV 05/2021 v 15:30 hod ukončil

VV OFS  PÍSEK


