
Okresní fotbalový svaz PÍSEK
                 Tylova ulice 395,  397 01 Písek

           tel. 604 856 457 , ofspisek  @seznam.cz  

  ZÁPIS  VV 08/2022  
  Jednání VV OFS Písek ze dne 15.08.2022

Přítomni : Řezáč Michal, Šimek Roman, Peklo Michal, Houdek Petr, Janda Petr

Nepřítomni:  Koller Jan, Košatka Josef

Hosté:  managerka ČUS Písek Halamová Romana, předseda KR Matyš Jakub

PROGRAM  JEDNÁNÍ VV OFS Písek:
1) Zahájení – kontrola splnění úkolů z VV 07/2022 
2) Zpráva předsedy KR OFS Písek
3) Zpráva managerky ČUS Písek ( dotace, kancelář OFS)
4) Informace FAČR a Jč KFS
5) Zpráva komisí a informací soutěžního ročníku 2022/2023
6) Diskuze
7) Závěr

1)          Zahájení  
Zasedání VV OFS Písek 08/2022 zahájil předseda VV v 18:00 hod. Přivítal všechny 
přítomné členy a seznámil přítomné členy s programem VV, který byl jednohlasně 
schválen v předložené podobě. Kontrola zápisu VV 07/2022 a splnění úkolů z minulého 
zasedání – všechny úkoly splněny.

2)          Zpráva předsedy KR OFS Písek  
Na úvod svého příspěvku poděkoval VV OFGS Písek za spolupráci v soutěžním ročníku 
2021/2022 a zejména za jednotné dovybavení rozhodčích na OFS Písek.

Předseda KR předkládá VV OFS Písek ke schválení listinu rozhodčích pro podzimní 
část soutěží ročníku 2022/2023.            pro: 5  proti: 0 zdržel se: 0

Předseda KR seznámil VV s náborem nových rozhodčích. Za dvě náborové akce 
rozhodčích nepřišel žádný nový zájemce o rozhodčího OFS. Přesto se KR podařilo 
sehnat 2 nové adepty , které KR pozvala na seminář rozhodčích      vzato na vědomí
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Podzimní seminář rozhodčích se bude konat ve středu 17.08.2022 na OU v Dobevi. 
Předseda KR nepožaduje schválení nákladů na konání semináře z důvodu zajištění 
bezplatného nájmu a zajištění semináře                              vzato na vědomí

Předseda KR předkládá návrh KR navštívit dorostenecké tréninky oddílu FC Písek 
( Matyš/Toucha) a FC ZVVZ Milevsko (Žemlička/Lepič). Termín bude domluven se 
jmenovanými oddíly a trenéry    vzato na vědomí

Předseda KR požádal přítomné členy o doplnění KR OFS Písek o jednoho člena. Na 
minulém VV podal návrh o zařazení do KR Hruškovou Kačku, který byl již na minulém
VV schválen.

Předseda KR požádal STK OFS Písek o zařazení informací do zprávy STK o povinnosti 
označení členů Pořadatelské služby, členů mužstva pohybujících se v TZ během utkání a
vydání nařízení ohledně provedení kontroly ze strany rozhodčích během podzimní části 
Listiny hráčů          pro: 5  proti: 0   zdržel se: 0

Předseda KR informoval přítomné členy o záměru uspořádat časově náročnější seminář
rozhodčích OFS Písek v zimní přípravném období se zaměřením na kvalitnější 
prověření teoretických znalostí, ukázky videoprojekce taktiky řízení utkání, pohybu R 
na HP, předepsané signalizace a u mladých R prověření fyzické kondice. V plánu KR je 
pozvat předsedu KR Jč KFS p. Pečenku Jiřího, který je současně i Gestor rozhodčích, 
který přednáší Pravidla fotbalu jako lektor FAČR      vzato na vědomí

Předseda KR projednal s přítomnými členy VV obdrženou přílohu VV FAČR č.5 o 
závazných pravidlech pro obsazování rozhodčích OFS Písek, kdy na utkání přípravek 
dle tohoto nařízení nebudou nominováni rozhodčí       
vzato na vědomí

3)          Zpráva managerky ČUS Písek   
V úvodu svého příspěvku pozdravila managerka ČUS Písek přítomné členy VV OFS 
Písek
Seznámila přítomné členy VV OFS Písek o přijetí příspěvku Sportuj s námi pro OFS 
Písek na Zimní halové turnaje OFS Písek ve výši 13 000,-Kč       
vzato na vědomí
Dále byl VV OFS Písek seznámen s     průběhem dotačních programů :  

- Dotace údržba a provoz 2022
- Dotace Můj klub 2022 (druhá výzva)
- Datové schránky pro pozdější podávání dotačních žádostí

Předložené informace byly zaslány na oddíly OFS Písek přes kancelář ČUS tak i 
následně i OFS      vzato na vědomí

Bylo předloženo vyúčtování PFT OFS Písek v Putimi. Oba PFT jsou vyúčtovány bez 
závad, dodané faktury a doklady jsou vloženy do účetnictví OFS Písek    

     vzato na vědomí

Managerka ČUS Písek seznámila přítomné členy VV OFS Písek s jednáním o zvýšení 
nájemného za společnou kancelář OFS a ČUS Písek. Sokol Písek předložil návrh na 
zvýšení ceny za nájem obou kanceláří ve Sportovní hale o 36 000,-Kč za rok. TJ Sokol 
Písek požadoval doplacení 18 000,-Kč do 31.12.2022. Managerka ČUS proto po jednání 



s předsedou OFS Písek přednesla návrh o vyjmutí zasedací kanceláře z pronájmu OFS a
ČUS Písek. TJ sokol Písek proto ponechal v celkovém nájmu zasedací místnost bez 
poplatku, u pracovní kanceláře pak byl nájem do 31.12.2022 zvýšen o 6 000,-Kč.Od 
1.1.2023 bude výše a podmínky nájemného řešeny následně pro celý rok 2023. 
Managerka ČUS Písek nepožaduje navýšení součinnosti s OFS Písek do konce roku 
2022            vzato na vědomí

4)          Informace FAČR a Jč KFS  
Předseda VV OFS Písek seznámil členy VV o doručených nařízení FAČR
-  Vyřazení klubů které nemají doplacené sběrné faktury ( OFS Písek bez závad)
-  Dopis o zrušení příspěvků na kempy Okresních fotbalových svazů
-  Příloha č.5 Závazná pravidla pro obsazování rozhodčích v rámci OFS Písek
    (zpráva KR)
-  obdržený dopis GS FAČR seznamující kraje a okresy s činností a nařízením FAČR
-  informace o placení kompenzačních poplatků za chybějící mužstva mládeže
   ( řešeno na VV OFS Písek 07/2022 – schváleno placení až od 1.1.2023

     vzato na vědomí

Předseda VV OFS přednesl přítomným členům Usnesení z VH FAČR v Praze. 
Informoval členy VV o zrušení návrhu na změnu Stanov FAČR, chystaném návrhu 
změn Strategického plánu FAČR a předložení postupu nakládání a použití stadionu 
Evžena Rosického v Praze ze strany FAČR      vzato na vědomí

5)          Zpráva komisí a informací soutěžního ročníku 2022/2023  
Předseda STK předložil VV pro informaci již schválenou TL OFS Písek pro mistrovské 
soutěže. TL již byla schválena VV per rollam před LA.

STK seznámila VV s průběhem LA OFS Písek na soutěžní ročník 2022/2023. LA bez 
problémů. Ceny za soutěž slušnosti za mistrovskou sezonu 2021/2022 předány, poháry a 
diplomy pro oddíly za soutěže OFS Písek ročníku 2021/2022 také předány.; 
OP – FC AL-KO Semice,,B“ , SK Oslov
OS  -  TJ ZD Kovářov,,B“, TJ Sokol Bernartice,,B“ 

Předseda STK seznámil členy VV o rozlosování mistrovských soutěží OFS Písek 
2022/2023. 
Rozdělení soutěží OFS Písek:
OP II. třída muži 14 mužstev 2 kola
OS III. třída muži 11 mužstev 2 kola
OP starší žáci 11 mužstev 2 kola
OP starší přípravka sk. A+B   8 mužstev 2 kola  +  nadstavba o umístnění
OP mladší přípravka sk. I    7 mužstev 3 kola
OP mladší přípravka sk. II podzim 4 mužstva jednou za 14 dní, možné přelosování 
dopřihlášených mužstev pro jaro            pro: 5  proti: 0  zdržel se:0

Předseda STK konstatuje s politováním, že pro soutěžní ročník 2022/2023 nebude na 
OFS Písek soutěž OP mladší žáci a OP dorostu.



OP mladší žáci přihlášena pouze 3 mužstva 
– spol. oslov/Záhoří přeřazen na OFS Strakonice
-   SK Mirovice přeřazen do OFS Příbram
-  TJ Sokol Bernartice přeřazen do OFS Tábor

Přeřazení mužstev schvaluje VV             pro. 5  proti:0  zdržel se:0
OP dorostu přihlášeny pouze 4 mužstva
– TJ ZD Kestřany přeřazeno do OFS Strakonice
-  SK Mirovice  přeřazeno do OFS Strakonic
 -  TJ Malšice (mužstvo OFS Tábor)
-  TJ Sokol Sepekov – nehraje

Přeřazení mužstev schvaluje VV           pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0

VV konstatuje, že mistrovské soutěže OFS Písek jsou rozlosovány, vše zapsáno do 
IS. systému FAČR a zahajuje soutěžní ročníku OFS Písek 2022/2023 

         pro: 5  proti: 0   zdržel se: 0

Člen STK Peklo Michal překládá návrh začátku jarní části mistrovských soutěží OFS 
Písek. Konečné termíny začátků jsou v souladu s TL Jč KFS 
OP II. třída muži 25.3.2023
OS III. třída muži 09.04.2023           pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0

Člen STK Peklo Michal předkládá návrh na soutěž slušnosti pro soutěžní ročník 
2022/2023 v kategoriích mužů           pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0

VV seznámen s výtiskem RS OFS Písek, kdy bylo vytisknuto 80ks RS z důvodu zájmu 
oddílů OFS a rozhodčích. VV stanovuje cenu RS na 100,-Kč za kus

           pro: 5  proti: 0 zdržel se: 0

VV schválil vyhodnocení soutěží OFS Písek 2022/2023. Po jeho ukončení bude 
uspořádán GALAVEČER OFS Písek, na kterém budou vyhodnoceny nejlepší střelci 
kategorie mužů a žáků. Dále 3 nejlepší hráči v kategoriích přípravek, dále individuální 
ceny , soutěž slušnosti, funkcionáři mužstev.           pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0

Zůstatek na účtu OFS Písek ke 31.07.2022 je 610     554,- Kč  
-  byla zaslána podpora oslav výročí klubů Semice a Kostelec nad Vltavou 
-  byla rozeslána finanční podpora oddílům za náklady rozhodčích v soutěžích přípravek
-  výtisk Rozpisu soutěží 
-  poháry na letní turnaje mužstev OFS Písek      vzato na vědomí

Předseda VV předkládá VV smlouvu s firmou penalty obsahující slevy pro oddíly OFS 
Písek. VV schvaluje jako sponzora mládežnického fotbalu OFS Písek f. PENALTY. 
Předseda VV předkládá dohodu s pivovarem Platan obsahující podporu oddílům OFS 
Písek v kategorii mužů. VV schvaluje pivovar Platan jako sponzora soutěží mužů

          pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0



GTM OFS Písek seznámil VV s průběhem PFT OFS Písek v Putimi. Kladně hodnotí 
počty dětí na PFT a to i mimo OFS Písek. GTM OFS Písek poděkoval za práci trenérů, 
ke kterému se připojil i předseda VV OFS Písek. GTM hodnotí kladně i zvyšující se 
kvalitu PFT OFS Písek

     vzato na vědomí

GTM OFS Písek seznámil přítomné členy s     plánovanými akcemi KM OFS Písek:  
-  kemp r.2011 – 2012  v měsíci září
-  výběry OFS Písek  v termínech 20-21.9.2022   a   25-26.10.2022
-  ukázkový trénink pro starší žáky (termín bude dodán)
-  Turnaj Šurala pro dorosty OFS  v termínu 19-20.11.2022
-  plán DOŠKOLENÍ a ŠKOLENÍ na OFS Písek v měsících leden a únor
-  plánovaný halový turnaj dívek U15 v Milevsku 

     vzato na vědomí

GTM předkládá VV OFS návrh na zakoupení tréninkové pomůcky na střelbu 
(střelecká plachta). Nákup zajistí GTM OFS Písek           pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0

Gestor KŽ OFS Písek informuje VV o konání dívčího turnaje PELIMATKAT 2022 
v termínu 
16-18.09.2022.      vzato na vědomí

Gestor KŽ OFS Písek informuje VV o činnosti KŽ OFS Písek.      vzato na vědomí

Gestor KŽ OFS Písek požádal předsedu OFS o zajištění termínu konání halového 
turnaje dívek ve sportovní hale v Milevsku.           pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0

6)          Diskuze  

Člen VV Roman Šimek předložil požadavek p. Šáchy Josefa st. o návštěvu plně 
obsazeného zasedání VV OFS Písek. Termín návštěvy bude včas oznámen       

     vzato na vědomí

Předseda VV OFS Písek přečetl nabídku SK Dynamo České Budějovice na zakoupení 0-
15 ks permanentek na domácí utkání v podzimní části v hodnotě jedné za 1000,-Kč 

          pro: 0  proti: 5  zdržel se: 0

Předseda VV seznámil přítomné členy s obdrženým dopisem s nabídkou firmy 
DOSPORTU.CZ ohledně vedení účetnictví a konzultace pro dotační programy.Tato 
služba je zajišťována kanceláří ČUS Písek pro všechny kluby OFS Písek.                         

     vzato na vědomí

Předseda VV OFS Písek projednával stav nominací rozhodčích na soutěže přípravek a 
soutěže OFS Písek. Pro podzimní část soutěží bude respektováno nařízení FAČR

     vzato na vědomí

VV projednával změny na webových stránkách OFS Písek, změny zajistí administrátor 
stránek Peklo Michal



VV projednával v diskuzi předložená pravidla forem mládežnických soutěží OFS Písek. 
Její konečnou podobu doporučuje VV umístit na webové stránky OFS Písek.

STK projednávala v rámci diskuze povinnosti oddílů OFS Písek vylívajících ze SŘ 
FAČR 
( listina hráčů, označení funkcionářů v TZ, zásady používání skleněných nádob v TZ při
mistrovských utkání). VV doporučuje využít zprávy STK pro připomenutí těchto zásad

           pro: 5  proti:0  zdržel se: 0

7)          Závěr  

Na závěr jednání VV Okresního fotbalového svazu Písek poděkoval předseda 
přítomným členům VV za účast a zejména za konstruktivní projednávání bodů zasedání
VV OFS 08/2022 a ve 21:30hod jednání VV ukončil. 

Další zasedání VV OFS Písek stanoveno na 30.09.2022


