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ZÁPIS z Výkonného výboru OFS HK 

02/2021 
 

Datum  VV:   25.1.2021 
 

Místo jednání:  per rollam 
 

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

- omluven:  - 

- sekretariát: L.Douděra 
 

1) VV schválil:      
- VV – zmocnění M.Zbořila ke svolávání řádných, příp. mimořádných valných hromad a 

případně k jejich odvolání nebo odložení, z důvodu epidemiologického stavu v ČR – 

platnost do doby skončení nejbližší konané valné hromady OFS HK 

- VV – zmocnění M.Zbořila k zastupování OFS HK spadající do kompetencí předsedy VV 

i pravomocí VV a ke všem činnostem, sloužícím k zajištění běžného chodu OFS -    – 

platnost do doby skončení nejbližší konané valné hromady OFS HK 

- VV – zmocnění V.Haleše k dispozicím na účtech OFS a s peněžní hotovostí OFS  – 

platnost do doby skončení nejbližší konané valné hromady OFS HK 

- VV – rozpuštění komisí OFS ke dni 26.1.2021 

- VV – pověřil stávající předsedy komisí zajištěním nezbytných činností souvisejících se SR 

2020/2021 do doby jmenování nových předsedů a komisí nově zvoleným VV 

- KRD – pověřil stávající komisi přípravou předsezonního semináře 

- STK – předložit návrh začátku soutěží jarní části SR 2020/2021 dle vývoje 

epidemiologické situace 

- STK – předložit návrh upravené termínové listiny OFS HK pro jarní část soutěží 2020/2021 

dle vývoje epidemiologické situace 

- VV – honoráře za přípravu a vydání Zpravodaje OFS 1/2021, 2/2021 a zřízení Facebooku 

OFS 
 

2) VV vzal na vědomí: 
- VV – ukončení činnosti VV k 26.1.2021 

 

3) Kontrola úkolů z minulých zasedání VV: 
 

- Splněné úkoly:      07/20: 4, 08/20: 7, 09/20: 8, 10/20: 15,20 1/21: 5,6,7 

- Úkoly posouvající se v závislosti na epidemiologické situaci a skutečném termínu VVH: 

4/20 – 8, 8/20 – 8,9, 9/20 – 1,8, 10/20 - 4,5,6,7,8,9,10,11,21,23, 1/21: 1,2,3,4   

 

 

Zapisovatel: V.Haleš      Ověřovatel zápisu: M.Zbořil 
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