FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Okresní fotbalový svaz Vyškov
IČ:22880275
Výkonný výbor
Mlýnská 737/10, 682 01 Vyškov
___________________________________________________________________________
e – mail : ofs@vyskov.cz

tel.733 539 146

Z á p i s č. 2/2022
ze zasedání VV OFS Vyškov konaného dne 16. 3. 2022
Přítomní:

Šišma, Andrla, Přibyl, Šebela, Jelínek Z., Gmitro, Jelínek M.,

Omluveni:

Podaný, Kalousek., Uhlíř, Šubrt

Neomluveni:
zahájeno v 16.40 hod.
Program: Zahájení, došlá pošta, kontrola úkolů
1. Příprava na jarní část SR 2021/2022
2. Zpráva KR
3. Zpráva STK
4. Ostatní
5. Závěr

Zasedání VV zahájil a řídil předseda OFS Ondřej Šišma.
Zapisovatelem pověřen sekretář Z. Jelínek, ověřovatelem dnešního zápisu M. Přibyl

-

Dnešní zasedání VV je po delší době způsobené proticovidovými opatřeními, běžná
agenda byla řešena telefonicky, emaily apod.

Došlá pošta:
- web OFS: Úkol pro všechny předsedy odborných komisí a sekretáře – požadavky
na zveřejnění dokumentů za svůj úsek stále trvá, zasílejte na emaily:
podanym@email.cz nebo ofs@vyskov.cz

ad 1 a 3)
-

-

Za STK – Andrla Jaroslav konstatoval, že zahájení jarní části SR 2021/22 je
nachystaná i v IS, všechny hlášenky zadány v pořádku, vše ostatní bez jakýchkoliv
problémů
FC Bučovice během přestávky odstoupil s družstvem dorostu ze soutěže. VV rozhodlo
s přihlédnutím k okolnostem odstoupení pokutovat FC Bučovice částkou 3.000,- Kč.
Úkol pro EK: EK provede úkony pro zaplacení pokuty FC Bučovicemi do 25. 3.
2022

-

Ostatní komise konstatovaly připravenost jarní části SR 2021/22

ad 2)
-

Předseda KR Jelínek M. zhodnotil seminář rozhodčích v Pustiměři.
VV bere na vědomí a hodnotí jej velmi kladně.
KR uspořádá doškolovací seminář pro oddílové rozhodčí ve Slavkově u Brna a
případně (při zájmu) i v jiných částech okresu. VV bere na vědomí.
VV schvaluje Listinu rozhodčích OFS Vyškov tak, jak jej navrhla KR – zodpovídá:
Jelínek M.
KR navrhuje na funkci „Okresní gestor rozhodčích“ pana Antonína Horvátha. VV
schvaluje.
KR obdrží 5 balíčků z FAČR na podporu náboru nových rozhodčích. Na základě
účasti na semináři požaduje KR další 3 balíčky pro nové rozhodčí. VV bere na vědomí
(materiální podpora pro KR byla schválena VV již v roce 2021).

ad 4)
-

-

-

-

-

Předseda OFS ještě jednou zhodnotil VH OFS Vyškov s kladným hodnocením a také
seznámil s děním na VH JmKFS. VV bere na vědomí.
Dne 1.3.2022 se konalo Moravské shromáždění v Olomouci. OFS Vyškov
reprezentoval předseda OFS, který podal VV informace o průběhu jednání. VV bere
na vědomí.
Ve dnech 11.3.-12.3.2022 se uskutečnilo Výjezdní zasedání JmKFS a KFS Vysočina
v Bohuslavicích u Nové Říše. Předseda OFS informoval o průběhu celého zasedání.
VV bere na vědomí.
Předseda přednesl VV návrh stanov FAČR, které mají být odsouhlaseny na VH
FAČR. VV OFS Vyškov bude v tomto bodě postupovat společně s JmKFS, který bude
zřejmě návrh stanov připomínkovat. VV bere na vědomí.
Žádost předsedy DK Petra Uhlíře o rozšíření DK o nového člena pana Davida Dadáka.
VV schvaluje.
Dle informace předsedy KMTM je letní kemp mládeže již naplněn.
V současné době je náš okres bez GTM. Oslovení trenéři buď z časových důvodů
odmítli nebo nesplňovali požadavky pro tuto funkci. O dalším postupu na OFS
Vyškov bude jednat přímo předseda OFS s krajským GTM.
Školení licence C, které se bude konat 26.3.2022 v Drnovicích je také zaplněno ze
100%. Celá akce je ze strany KMTM zajištěna.

■ ad 5)
Jelikož nebylo dalších připomínek, předseda OFS zasedání ukončil v 18.15 hod.
Vyškov: 16. 3. 2022
Příští zasedání VV OFS 13. 4. 2022 v 16:30 hod.
Zapsal: Zdeněk Jelínek - sekretář OFS Vyškov
Ondřej Šišma – předseda OFS Vyškov

Ověřovatel: Miroslav Přibyl

