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. 3/2022
ze zasedání VV OFS Vyškov konaného dne 19. 4. 2022
Přítomní:

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

Omluveni:

Jelínek M, Kalousek., Uhlíř, Šubrt

Neomluveni:
zahájeno v 16.30 hod.
Program: Zahájení, došlá pošta, kontrola úkolů
1. Zpráva předsedy
2. Zpráva sekretáře
3. Zpráva EK
4. Ostatní
5. Závěr

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

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)
-

-

Zprávu přednesl předseda OFS s upozorněním, že finále krajského poháru
v Drnovicích se bude konat 31. 5. 2022. Před konáním finále budeme zasílat pozvánky
na všechny okresní kluby a budeme prezentovat na sociálních sítích.
Dne 28.4.2022 se ve Šlapanicích uskuteční výjezdní zasedání JmKFS. Za OFS
Vyškov se zúčastní předseda a sekretář. Předseda zajistí všechny potřebné náležitosti.

VV bere na vědomí
ad 2)
-

-

Sekretář ve své zprávě za první tři měsíce roku 2022 zdůraznil, že všechny akce mimo
soutěžní zápasy proběhly velmi dobře (licence C, turnaje mládeže v hale, seminář
rozhodčích apod.)
VV schválil proplacení dohod členům KMTM za 1-3 měsíc.
Úkol pro sekretáře a EK výše schválené zaslat na účty příslušných trenérů.
VV schválil návrh sekretáře na úpravu mob. Čísel u t-mobile

ad 3)
Zprávu přednesl předseda EK
bere na vědomí

ad 4)
-

Předseda poděkoval KR za uspořádání školení oddílových rozhodčích, které se konalo
6.4.2022 ve Slavkově u Brně. Dále se vyjádřil k problematice oddílových rozhodčích a
apeluje na KR, aby s těmito R co nejvíce pracovala, abychom je případně mohli
začlenit jako kmenové R.

ad 5)
Příští zasedání VV bude 24. 5. 2022 v 16:30 hod.
Jelikož nebylo dalších připomínek, předseda OFS zasedání ukončil v 18.00 hod.
Vyškov: 19. 4. 2022

Zapsal: Zdeněk Jelínek - sekretář OFS Vyškov
Ondřej Šišma – předseda OFS Vyškov

Ověřovatel: Marek Podaný

