
Okresní fotbalový svaz PÍSEK
                 Tylova ulice 395,  397 01 Písek

           tel. 604 856 457 , ofspisek  @seznam.cz  

ZÁPIS VV ČÍSLO 11/2022
Jednání VV OFS Písek ze dne 25.11.2022

P  řítomni  : Řezáč Michal, Košatka Josef, Houdek Petr, Šimek Roman, 

      Peklo Michal

Hosté:    předsedkyně OS ČUS Písek Halamová Romana, 

     předseda KR OFS Písek Matyš Jakub

Nepřítomni: Koller Jan, Janda Petr

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

PROGRAM JEDNÁNÍ VV OFS Písek: 
1) Zahájení – kontrola splnění úkolů z VV 10/2022 
2) Podzimní část mistrovských soutěží OFS Písek 2022/2023
3) Příprava řádné VH OFS Písek 
4) Příprava mládežnických halových turnajů OFS, trenérských licencí C a seminářů
5) Diskuze
6)  Závěr 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Zahájení

Zasedání VV OFS Písek 10/2022 zahájil předseda VV ve 14:00 hod. Přivítal všechny 
přítomné členy a seznámil je s programem VV 11/2022, který byl  schválen v předložené 
podobě. Kontrola zápisu VV 10/2022 a splnění uložených úkolů – bez závad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) Podzimní část mistrovských soutěží OFS Písek 2022/2023

Předseda STK informoval přítomné členy o ukončení podzimní části mistrovských 
soutěží OFS Písek. Problematika ukončené podzimní části zhodnocena v závěrečné 
diskuzi.
-  VV schvaluje výsledky všech podzimních mistrovských soutěží OFS Písek 2022/2023
-  VV schvaluje tabulky soutěží po I. polovině soutěžního ročníku 2022/2023 a uzavírá 
podzimní část

 pro:5  proti:0  zdržel se:0

mailto:ofspisek@seznam.cz


3) Příprava řádné VH OFS Písek

Předseda VV OFS Písek seznámil přítomné s článkem Stanov OFS Písek o konání řádné
Valné hromady OFS Písek. Požádal přítomné členy o návrh místa konání VH a návrhu 
termínu
Předseda VV návrhl místo konání VH  v Otavareně v Písku       

 pro:5  proti:0  zdržel se:0
V projednávaném termínu VH dle dostupnosti prostor a pracovního zaneprázdnění 
členů VV byl navržen termín 12.2.2023 od 14:00 hod.      

 pro:5  proti:0  zdržel se:0

VV pověřuje ČUS Písek  v rámci Smlouvy o součinnosti OFS a OS ČUS o přípravu VH 
a zajištění potřebných materiálů a podkladů pro její konání

  pro:5  proti:0 zdržel se:0

4) Příprava mládežnických halových turnajů OFS,trenérských licencí C

-  Mikulášský turnaj 3+0 NE 4.12.2022 sportovní hala Čimelice
-  Vánoční halový turnaj mládeže OFS Písek 27-28.12.2022 sportovní haly Písek               
-  Dívčí turnaj WU 13 29.1.2023 sportovní hala v Milevsku
-  DOŠKOLENÍ trenérů licence C – 11.1.2023 v Otavaréně Písek a hřiště FC Písek
-  ŠKOLENÍ trenérů licence C – 3-5.2.2023  v Otavareně Písek a hřiště FC Písek

 pro:5  proti:0  zdržel se:0

Předseda VV OFS Písek přednesl návrh uspořádání Odborného semináře pro údržbu 
travnatých hřišť a víceúčelových hřišť na OFS Písek. VV pověřuje předsedu VV a 
sekretariát OFS o zajištění místa a termínu semináře s f. Český trávník s.r.o.

 pro:5  proti:0  zdržel se:0

GTM OFS Písek navrhuje VV uspořádat Workshop trenérů mládeže se zaměřením na 
mistrovské soutěže, příprava následujícího ročníku soutěží mládeže OFS Písek 
2023/2024. Termín a místo konání bude projednáváno na dalším zasedání VV OFS 
Písek.

 pro:5  proti:0  zdržel se:0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5) Diskuze

Jako první se do diskuze přihlásila předsedkyně OS ČUS Písek Halamová Romana. Ve 
svém příspěvku seznámila přítomné členy VV s obnovenou smlouvou na pronájem 
kanceláře ČUS a OFS ve Sportovní hale. Smlouva je podepsána na rok 2023 a její trvání
záleží na plánované rekonstrukci prostor Sportovní haly. V rámci smlouvy došlo ke 
zdražení nájemného o 25% z původní ceny. 
V dalším příspěvku přečetla předsedkyně ČUS Písek zprávu o průběhu podávání 
dotačního programu 21/2022 Můj klub 2023 a 22/2022 Můj klub 2023 – Pohyb a zdraví. 
Dle Smlouvy o součinnosti s OFS Písek jsou obvolávány všechny oddíly OFS Písek, které
na podání dotace mají nárok a je jim kancelář ČUS plně k dispozici k podání žádostí. 
V dalším období bude kancelář ČUS využívána k podání vyúčtování dotace Můj klub 
2022.



V posledním příspěvku seznámila předsedkyně ČUS přítomné s blížící se termínem 
vyúčtování dotace FAČR 2022 na činnost OFS Písek, vyúčtování podané žádosti dotace 
MU Písek a dotace Sportuj s námi. 
Předsedkyně OS ČUS poděkovala VV OFS Písek za spolupráci v roce 2022 všem členům
VV, poděkovala za spolupráci GTM OFS Písek při zaúčtování PFT OFS Písek a turnajů
výběrů OFS. Dále popřála VV hodně úspěchů v další práci s přáním pokračující 
nastavené spolupráce. 

    zpráva vzata na vědomí

Jako další v diskuzi vystoupil předseda KR OFS Písek. Seznámil přítomné členy VV 
s průběhem obsazování mistrovských soutěží. Během podzimní části bylo přijato 7 
nových rozhodčích OFS Písek. Jejich zařazení proběhlo v rámci soutěží už v podzimní 
části. Počet rozhodčích ale stále nedostačující, vzhledem k plánované reorganizaci 
mistrovských soutěží OFS Písek bude potřeba zvýšit počty rozhodčích pro budoucí 
mistrovské soutěže.              vzato na vědomí

Předseda KR poděkoval VV za dovybavení rozhodčích v rámci soutěží OFS Písek v roce
2022. Vybavení dostačující a jednotné, dovybavení obdrželi i nový rozhodčí.

     vzato na vědomí

Předseda KR předložil VV návrh o konání semináře R v penzionu Pelikán v Purkarci, 
který je vybaven místností s videotechnikou a prostory k zajištění odborného semináře 
včetně tréninkové plochy pro praktickou ukázku a trénink rozhodčích. Seminář R bude 
dvoudenní v termínu 3-4.2.2023. Na seminář bude zajištěn lektorem rozhodčích Jiřím 
Pečenkou, pravidlovým expertem Jiřím Kurešem. KR dále plánuje pozvat na seminář 
jednoho ligového rozhodčího pro odbornou přednášku a následnou debatu. Jméno bude 
upřesněno dle nominací rozhodčích na utkání FL. V programu semináře bude i zajištění
HP pro odbornou praktickou ukázku a trénink R. Předseda KR žádá v rámci zajištění 
semináře VV o finanční podporu na pronájem HP, proplacení lektora a pronájem 
prostor učebny na dva dny ve výši 10 000,-Kč. 

  pro:5 proti:0  zdržel se:0

Předseda VV OFS Písek v rámci diskuze navrhuje VV prodloužení Smlouvy o 
součinnosti s kanceláří OS ČUS Písek na rok 2023. Vzhledem ke zvýšení nákladů na 
provoz kanceláře o 25% navrhuje předseda navýšení částky v rámci spolupráce o 
10 000,-Kč. Smlouva o součinnosti s OS ČUS bude ČUS předložena na konci roku 2022 
v částce 150 000,-Kč, kdy kancelář OS ČUS v rámci této Dohody o součinnosti zajistí 
veškeré účetní, pokladní a dotační náležitosti OFS, pronájem kanceláře, nákup potřeb, 
praní dresů a zejména podrobné poradenství klubům v rámci Dotačních programů.

 pro:5  proti:0  zdržel se:0

Předseda VV informuje přítomné členy VV o blížící se termínu nahlášení kandidáta na 
udělení ceny dr. Jíry v roce 2023. Předseda VV OFS Písek proto ukládá členům VV na 
příštím zasedání předložit své navrhované kandidáty na udělení plakety dr. Jíry.

     vzato na vědomí



Předseda VV OFS Písek informuje přítomné členy o zůstatku na účtu OFS Písek. 
K 25.11.2022 je na účtu OFS Písek 610 856,-Kč, pokladní hotovost činí 20 159,-Kč. Do 
konce roku 2022 je ohlášená naplánovaná kontrola RK OFS Písek. Výsledek kontroly 
bude členům VV oznámen na dalším zasedání VV a výsledovka roku 2022 předložena 
VH ke schválení.                vzato na vědomí

Předseda VV informuje přítomné členy o zaslání Podpory ze strany OFS Písek pro 
podání žádosti o dotaci NSA na rekonstrukci hřiště a výstavbu víceúčelového hřiště 
v Záhoří

     vzato na vědomí

V rámci diskuze projednán návrh programu řádné Valné hromady. Jeho podoba je 
připravena pro VH OFS Písek

 pro:5  proti:0  zdržel se:0

Gestor KŽ OFS Písek navrhuje VV nákup automatické kamery VEO 2 pro potřeby 
OFS Písek a oddílů OFS Písek. Nákup kamery VEO 2  bude řešen na příštím zasedání 
VV

  pro:5  proti:0 zdržel se:0

6)  Závěr 
Na závěr jednání VV Okresního fotbalového svazu Písek poděkoval předseda 
přítomným členům VV za účast a projednávání bodů zasedání VV OFS 11/2022. 
Zasedání VV bylo v 16:00hod ukončeno. 

Zápis provedla Halamová Romana v.r.


