
Zpráva VV číslo  05/2022
Přítomni:  Řezáč Michal, Košatka Josef, Houdek Petr, Šimek Roman, Peklo Michal, 

                   Koller Jan, Janda Petr

Hosté:    Halamová  Romana – předsedkyně ČUS Písek

                Matyš Jakub – předseda KR OFS Písek

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení Smlouvy o součinnost OFS Písek a ČUS Písek
3. Informace FAČR a Jč KFS 
4. Zprávy komisí OFS Písek
5. Zprávy o činnost OFS Písek
6. Závěr

1) Zahájení  

Zasedání VV OFS Písek 06/2022 zahájil předseda VV v 16:30hod. Přivítal přítomné 
hosty, předsedkyni a statutárního zástupce ČUS Písek Halamovou Romanu, která byla 
na zasedání VV OFS Písek pozvána z důvodu předkládané Dohody o součinnost OFS a 
ČUS. Dále byl přivítán i předseda Komise rozhodčích OFS Písek, který požádal o účast 
na zasedání VV OFS Písek.

2) Schválení Smlouvy o součinnost OFS Písek a ČUS Písek na rok 2022  

Předseda VV předkládá ke schválení Smlouvu o součinnost OFS Písek a kanceláře ČUS 
Písek v rámci zabezpečení potřebné a úměrné administratvní činnost, zajištění prostor
pro kancelář a schůzovou činnost OFS, arciv dokumentů pro státní a jiné dotace. V 
rámci ekonomické oblast kancelář ČUS zodpovídá za vedení veškerého účetnictví v 
souladu se zákonem a předpisy. Zpracování uzávěrek, přehledů, vyúčtování veškerých 
dotací OFS a poradenská a administratvní pomoc oddílům OFS Písek s podáním žádost
a jejich následné vyúčtování. Dohoda se uzavírá na období od 1.1.2022 do 31.12.2022 s 
možnost následných úprav dle možnost OFS a následné dohody mezi ČUS Písek a OFS 
Písek.         (pro7/prot0/zdržel se 0 - schváleno)

3) Informace FAČR a Jč KFS  

Předseda VV seznámil přítomné členy VV o informacích z Regionální komise. 
Financování FAČR ze státních zdrojů od roku 2019 stagnuje. Financování OFS se dnes 
přerozděluje dle počtu utkání, jako alternatva byla navržena varianta dle počtu členů 
na území OFS Písek. Pro OFS Písek by se ale nijak dramatcky nezměnila celková 
obdržené dotace. V rámci jednání vznikla komise, která bude předkládat model 
fnancování. (vzato na vědomí)



V obdržené zprávě z FAČR se diskutuje pozice GTM OFS. Jedná se zejména ohledně 
kompetencí řízení, zodpovědnost vůči OFS, výstupů a vyhodnocování činnost GTM. 

OFS Písek i nadále jednoznačně podporuje vytvořené pozice GTM OFS. Jednotný postoj 
členů VV OFS Písek na pozici GTM bude na zasedání VV Jč KFS tlumočit přítomný člen 
VV Jč KFS Roman Šimek.      (pro 7 /prot 0 /zdržel se 0 -schváleno)

V zaslané informaci FAČR informoval přítomné členy předseda VV OFS Písek o znovu 
založené Regions Cupu 2021/2022. Její průběh, nominace hráčů a organizační 
zabezpečení spadá do kompetence VV Jč KFS                 (vzato na vědomí)

Dle informací FAČR a zejména KR a jejím předsedou Radkem Příhodou se v rámci FAČR 
uvažuje o vzniku regionálních patronů/mentorů, po vzoru GTM. Celková situace 
s rozhodčími, nábory atd. by měl z pohledu předsedy OFS Písek jednotně uchopit a 
řešit zejména samotný FAČR. Vytvořit celorepublikovou náborovou akci, která přinese 
informovanost a samotný nábor na rozhodčí, kteří v současné době scházejí ve všech 
patrech FAČR. Předseda OFS Písek informoval přítomné o náborovém balíčku pro nové 
rozhodčí v rámci FAČR. Předseda OFS nehodnot tuto akci jako zdařilou, vždyť 
zabezpečení vybavení nových rozhodčích dokáže vyřešit samotné OFS samo, ale 
rozhodčí jako takové do fotbalu nepřivede.    (vzato na vědomí)

V rámci FAČR se stále jedná o restrukturalizaci soutěží mládeže. Různé 
restrukturalizace soutěží jsou již diskutovány v rámci FAČR. Mistrovských soutěží OFS 
Písek se tyto změny s největší pravděpodobnost nedotknou. Na setkání předsedů OFS 
s VV Jč KFS požádal předseda Jč KFS přítomné předsedy o zorganizování schůzky 
s oddíly příslušných OFS. Termín setkání podléhá volným termínům předsedy Jč KFS, 
kdy následná setkání zabezpečí kancelář OFS.                 (vzato na vědomí)

Aktuálně stále plat rozhodnut VV FAČR o rozpočtovém provizoriu, OFS stále čeká na 
schválení, nebo alespoň informace o fnancování OFS. Proto nelze úplně plánovat akce 
a fnancování OFS Písek. Přesto může OFS Písek spoléhat na fnanční rezervy na účtu 
OFS Písek z minulých období.    (vzato na vědomí)

Předseda VV OFS Písek informuje přítomné členy o návrhu vytvoření Sportovní rady 
FAČR. Každé OFS bylo vyzváno k podání návrhu kandidátů do Sportovní rady. Návrhy 
kandidátů projednávány v rámci spolupráce s Jč  KFS, aby byl mandát jednotný. Návrh 
kandidátů za Jč: Antonín Barák, Ondřej Lípa, Vladimír Šmicer, Karel Brukner, Zdeněk 
Grygera, David Holoubek, Jiří Kladrubský    (vzato na vědomí)



4) Zprávy z     komisí OFS Písek  

Komise rozhodčích - informace podává předseda Jakub Matyš

 Předseda KR informoval přítomné členy VV OFS o probíhající náborové akci na získání 
nových rozhodčích OFS. Proběhla akce v rámci náborového letáku vytvořeného KR – bez 
úspěchu. Předseda KR předkládá návrh náborové akce na sociálních sítch Jč teď. Předseda 
předkládá ceník inzerce na stránkách Jč teď a požaduje náhradu na inzerci dle 
předloženého návrhu – rámeček inzerce 2x v týdnu po dobu 3týdnů.  

    (pro7/prot0/zdržel se 0 - schváleno)

Informace o ukončení činnost člena KR Filipa Landíka z pracovních důvodů. Předseda KR 
předkládá ke schválení návrh doplnění člena KR. Navrhuje doplnit komisi Tomášem 
Žemličkou.           (pro7/prot0/zdržel se 0-schváleno)

Předseda KR předkládá VV OFS Písek návrh na jednotné vybavení rozhodčích řízených OFS 
Písek. Jedná se o jednotný balíček pro rozhodčí – 2xdres,1x stulpny, 1x trenky, 
1xpolokošile, teplákovka = cena balíčku 2500,-Kč. Předseda KR navrhuje částečné 
proplacení nákladů pro vybavení rozhodčích OFS Písek. VV navrhuje k proplacení z účtu 
OFS Písek 1500,-Kč a 1000,-Kč doplácí rozhodčí 

               (pro7/prot0/zdržel se 0 - schváleno)

Informace o plánovaném jarním semináři rozhodčích OFS Písek. Termín konání naplánován
na 18.3.2022. Dle informací místem konání semináře Otavarena Písek, nebo společenská 
místnost OU Heřmaň.                 (vzato na vědomí)

Komise STK – informace předkládá předseda Řezáč Michal

STK informuje o průběhu možného vytvoření mistrovských soutěží kategorie mladší 
přípravka II. Datum ukončení přihlášek není u konce, ale k dnešnímu dni nahlášeny pouze 
tři oddíly OFS – FC Písek, TJ Hradiště a FK Protvín    (vzato na vědomí)

V rámci zprávy OFS Písek bylo oddílům připomenuto zaplacení členství FAČR za rok 2022. 
Datum povinnost zaplacení členství za rok 2022 do 28.2.2022    (vzato na vědomí)

V rámci zprávy STK stanoveny termíny pro změnu termínu změn termínů utkání bez 
souhlasu soupeře.    (vzato na vědomí)



Komise DK – informace předkládá předseda DK Josef Košatka

Převody trestů budou zaslány na oddíly OFS do prvního jarního kola mistrovských soutěží 
OFS. Kontrola zaregistrovaných pokud a poplatků na konci podzimní část mistrovských 
soutěží – bez závad    (vzato na vědomí)

Komise mládeže – informace předkládá předseda KM Petr Houdek

Předseda KM informuje VV o termínech Příměstského fotbalového tábora OFS Písek 2022. 
Termín 6 – 8.7.2022 (3 dny) a 11 – 15.7.2022 (5 dní). Oba termíny jsou určeny pro dět 
ročníku 2009 – 2016. Příměstského fotbalového tábora se v obou případech zúčastní Jan 
Koller.                 (vzato na vědomí)

Termín ŠKOLENÍ trenérů OFS Písek licence C v Otavareně  obsazeny pouze 9 zájemci. 
Termín přihlášek ještě není u konce, zprávy o konání/nekonání ŠKOLENÍ budou řešeny 
v rámci informací členů VV OFS.    (vzato na vědomí)

Předseda KM informuje členy VV o doručené pozvánce na Příměstský Španělský fotbalový 
kemp Strakonice 2022 v termínu 1.8. – 5.8.2022. Dále také brankářský kemp Jiřího Prokeše
v termínu 1.7. – 4.7.2022 ve Strakonicích    (vzato na vědomí)

Úkol z minulého VV OFS Písek – nákup 4ks branek 1x1,5m a 15ks míčů pro potřeby 
mládeže OFS Písek – splněno. Branky a míče předány GTM OFS Písek. V kanceláři OFS Písek
zůstává 6ks branek 1x1,5m pro oceněné oddíly OFS Písek v rámci programu GTM.

   (vzato na vědomí)

5) Zpráva o činnost OFS Písek  

Předseda VV seznámil přítomné členy s novým partnerem pro OFS Písek. Partnerem se 
stala frma ZELENÝ TRVVNÍK. Byla uzavřena smlouva o spolupráci v rámci plnění 
Podpory rozvoje fotbalových hřišť a činnost OFS Písek. Byla uzavřena dlouhodobá 
spolupráci do 31.12.2025. Celková částka plnění za reklamu 60 000Kč (4x15 000Kč).

   (vzato na vědomí)

V prosinci roku 2021 byla vrácena fnanční částka 20 000Kč za Turnaje mládeže OFS 
Písek, který byl zrušen z důvodu Covid19. Finanční částka obdržená jako fnanční 
Záštta starostky města Písek 2021 byla odeslána na účet MÚ Písek.

   (vzato na vědomí)

Předseda informuje VV a zejména KM OFS Písek, že již v tomto termínu byl zamluven 
nový termín pro konání Halových mládežnických turnajů OFS Písek 2022. Termíny 
konání 27 - 28.12.2022. Předseda VV OFS Písek informuje přítomné členy, že dne 



4.2.2022 byla podána žádost o dotaci na Zášttu starostky města Písek. Dotace a její 
celková podpora podléhá schválení MÚ Písek.    (vzato na vědomí)

Informace k uspořádání případných okresních kol veteránského fotbalu. Informace o 
možnost zapojení oddílů OFS Písek byla již zaslána na kluby. Termín nebyl stanoven, 
podléhá možnostem přihlášených oddílů a případného uspořádání turnaje v rámci OFS 
Písek. Vítěz, nebo určený zástupce bude reprezentovat OFS Písek na krajském kole 
Veteránského fotbalu s možnost postupu do následného fnále VIIII.MČR.

   (vzato na vědomí)

Předseda podává informace ohledně akce Fotbalová dvanáctka. Jedná se o doprovodný
program v rámci MS ve fotbale. ČT plánuje představení 28 klubů z celé ČR. Jedná se o 
představení amatérského fotbalu v tom nejlepším slova smyslu. VV schvaluje jako 
zástupce OFS Písek oddíl TJ Hradiště         (pro7/prot0/zdržel se 0 – schváleno)

Předseda VV informuje o obdrženém mailu ohledně kontroly a výměny baterií na 
Defbrilátoru AED. Podrobnost o zajištění servisu zjist a zajist předseda VV OFS Písek 
Michal Řezáč         (pro7/prot0/zdržel se 0 – schváleno)

Předseda VV OFS Písek navrhuje VV během roku 2022 vybavit ze zdrojů OFS Písek 
oddíly OFS Písek nákupem tréninkových pomůcek zejména pro potřeby mládeže. Její 
konečnou podobu vykomunikuje VV v jednání s oddíly OFS a bude dokončena do konce
roku 2022       (pro7/ prot0/ zdržel se 0 – schváleno)

Konečný zůstatek na účtu OFS Písek ke dni 31.12.2021  ……………..,-Kč. Výsledovka 
nákladů a výnosů byla nahrána na Úřední desku OFS Písek na stránky fotbal.cz.

                (vzato na vědomí)

Předseda VV seznámil přítomné členy s obdrženým požadavkem Jč KFS o nominaci 
kandidáta na cenu dr. Jíry 2021 za OFS Písek. Za OFS Písek je nvrhován p. Himl Jiří, 
který nebyl vybrán v roce 2020         (pro7/prot0/zdržel se 0 – schváleno)

Předseda OFS Písek žádá VV o schválení nákupu nového notebooku pro potřeby OFS 
Písek. Stávající bude vyřazen protokolem odborné frmy a zároveň dodán jiný.

        (pro6/prot0/zdržel se 1 - schváleno)

6) Závěr  

Po krátké diskuzi ohledně dění ve FAČR , fnancování a činnost poděkoval všem 
přítomným členům VV OFS Písek za účast a konstruktvní jednání. VV byl v 19:00 hod 
ukončen.

VV OFS Písek


