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ZÁPIS z Výkonného výboru OFS HK 

9/2020 
 

Datum  VV:   2.11.2020  

 

Místo jednání:  per rollam 

 

Přítomni: 
- za VV: M.Zbořil, V.Haleš, L.Kubíková, M.Tuček, L.Vojtěch   

- omluven:  - 

- sekretariát: L.Douděra 

 

 

1) VV schválil:      
- VV – zrušení slavnostního vyhlášení Hradecké fotbalové osobnosti 2020 dne 19.11.2020  

- VV – zrušení pořádání OHP v 11/2020 (MP, SP, MŽ, SŽ) 

- VV – zrušení pořádání Dne partnerů OFS HK dne 9.1.2021 

- VV – přípravu žádostí o granty KHK pro rok 2021 

- VV – předložený harmonogram a úkolovník volební VH OFS HK 

 

 

2) VV vzal na vědomí: 
- VV – přerušení SR 2020/2021 do 31.12.2020 na základě rozhodnutí VV FAČR  

- VV – uzavření smluvního vztahu s PICOP na pronájem kopírky dle schválených kritérií 

- VV – nutnost vytipovat příležitost pro předání Ceny Dr. Jíry 2020 

- Hospodář – předběžné výsledky 10/2020, výhled konce roku 2020 

- Hospodář – stav příprav vyúčtování dotací a grantů 

- KRD – změnu termínu 2denního zimního semináře rozhodčích 

- KRD – hodnocení výkonů R v odehraných podzimních utkáních 

- DK – projednávané přestupky odehraných kol SR 

- STK – průběh odehraných kol SR – stav odložených utkání 

- TMK – nerealizaci semináře pro trenéry mládeže OFS HK podporovaný NF v termínu 

19.10.2020 – seminář bude realizován online verzí 

- TMK – přípravu alternativy změny školení a doškolení trenérů licence „C“ v případě 

prodloužení vládních protiepidemiologických opatření 

- KM – zrušení meziokresních venkovních přeborů OFS i ZHL plánovaných na rok 2020  

- KM – přiznání dotace KM FAČR v programu Sport-talent 
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3) VV uložil: 
01/09/20 – VV – stanovit nový termín slavnostního vyhlášení Hradecké fotbalové osobnosti 

        Z: Zbořil    T: 21.1.2021 

02/09/20 – hospodář – vypracování a podání grantů KHK 2021 

        Z: Haleš,Douděra   T: 14.12.2020 

03/09/20 – STK – připravit návrh TL pro jaro 2021 

        Z: Tuček    T: 30.11.2020  

04/09/20 – KRD – vyhodnocení nároku na 2. část bonusu z NF u nových rozhodčích 

     Z: Vojtěch    T: 10.11.2020 

05/09/20 – hospodář – vyúčtování dotace KM FAČR  

Z: Haleš,Fridrichová   T: 31.12.2020 

06/09/20 – sekr. – zrušit haly na OHP, oznámit klubům zrušení OHP     

Z: Douděra    T: 5.11.2020 

07/09/20 – TMK – spolupráce při organizaci online semináře pro trenéry      

Z: Rejfek,Douděra   T: 5.12.2020 

08/09/20 – VV – realizovat předložený harmonogram a úkolovník volební VH OFS HK      

Z: Douděra,VV    T: 21.1.2021 

 

4)  Došlá a odeslaná pošta 
 

Došlá pošta: 

- FAČR – mimořádná podpora pro kluby 2020 – změna nákladových položek 

- FAČR – přerušení SR 2020/21 do 31.12.2020 

 

Odeslaná pošta: 

- x  

 
Upozornění: veškerá pošta pro VV OFS či komise OFS musí být zaslána poštou na adresu OFS či donesena přímo na 

sekretariát OFS. V jiném případě se považuje jako nedoručená! 

 

5) Kontrola úkolů z minulých zasedání VV: 
 

- Splněné úkoly:  
               

Z VV 04/20:  - trvá: 8(prodl.15.12.20),9,10,16,17  

             Z VV 05/20: 14  - trvá: 13(prodl.15.12.20) 

             Z VV 06/20: 15, zrušen 8   - trvá: 14 

             Z VV 07/20: 5,7,8,9,10  - trvá: 4 

             Z VV 08/20: pozastaveno:1,2,3, zrušeno: 5,6 - trvá: 4(prodl.14.12.20),8(prodl21.1.21),9  

 

6) Příští VV:  termín, místo a čas bude stanoven dle vývoje epidemiologické situace 

 Další VV:  – další bude určeno následně 

 

  
Zapisovatel: V.Haleš      Ověřovatel zápisu: M.Zbořil 
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