Okresní fotbalový svaz Hradec Králové
ZÁPIS z Výkonného výboru OFS Hradec Králové
15/2021
Datum VV:

13.12.2021

Místo jednání:

Pizzeria Santa Maria, Hradec Králové

Přítomni:
-

za VV: M.Zbořil, V.Haleš, M.Tuček, L.Vojtěch
omluven: L.Kubíková
sekretariát: L.Douděra
RK: P.Slonek
Host: V.Andrejs

Začátek jednání: 17,30 hod.

Konec jednání: 22,00 hod.

1) VV schválil:
-

VV – (schváleno per rollam dne 1.12.2021) - zrušení OHP MŽ a SŽ ve dnech 11.12.2021 a
12.12.2021 z důvodů epidemiologické situace.
VV – odměny za vedení účetnictví, vyúčtování dotací a grantů v r. 2021
STK – vrácení uhrazeného startovného za neuskutečněné OHP
STK – TL pro jaro 2022 vč. úředních dnů a začátků utkání
STK – zrušení OHP mužů v 29.1.2022
STK/DK – úpravy RS na základě závěrů schůzky DK-STK pro jaro 2022
KM/TMK – vrácení vkladů za neúčast na školení a doškolení trenérů licence „C“
KRD – zrušení výjezdního semináře R a konání jednodenního v Hradci Králové
VV – inventarizační komisi: Douděra, Rahimič, Rejfek
VV – likvidační komisi: Tuček, Zbořil, Kubíková

2) VV vzal na vědomí:
-

VV – info z VV KFS ze dne 6.12.2021
VV – rozhodnutí FAČR o zrušení povinnosti unikátní emailové adresy u členství
VV – odložení Galavečera KFS 2022 na 14.4.2022 (Náchod, Hotel Beránek)
VV – info o přípravě schůzky s částí oddílů OFS HK v Nechanicích
Hospodář – informaci o výsledcích k 31.10.2021 + výhled roku 2021
Hospodář – podání grantu KHK 2022
KRD – info o aktivaci bývalých rozhodčích
KRD – přípravu náborového letáku rozhodčích a nábor ve školách a klubech
STK – stav variant příprav GEPARD OHP pro jaro 2022
STK/DK – info ze společného jednání STK a DK dne 8.12.2021
KM/TMK – zhodnocení školení a doškolení trenérů licence „C“
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-

PR – příprava výročního Zpravodaje OFS – 12/2021
PR – příprava PF 2022
sekr. – info o vývoji nového systému IS – dle FAČR pozastavení vývoje připravovaného

3) VV uložil:
01/15/21 – VV – vrácení uhrazeného startovného za neuskutečněné OHP
Z: Haleš
T: 31.12.2021
02/15/21 – STK – oznámit zrušení OHP mužů v 1/2022 přihlášeným oddílům
Z: Douděra
T: 31.12.2021
03/15/21 – STK/DK – zpracovat úpravy RS na základě závěrů schůzky DK-STK pro jaro 2022
Z: Tuček,Přibyl
T: 31.1.2022
04/15/21 – VV – zadministrovat a vyplatit odměny za vedení účetnictví, vyúčtování dotací
a grantů v r. 2021
Z: Haleš
T: 31.12.2021
05/15/21 – STK – zveřejnit TL pro jaro 2022 vč. úředních dnů a začátků utkání
Z: Tuček,Douděra
T: 20.12.2021
06/15/21 – KRD – stanovit termín, místo a program školení vlastních rozhodčích + zveřejnit
pozvánku
Z: Vojtěch,Douděra
T: 20.1.2022
07/15/21 – VV – vrácení vkladů za neúčast na semináři a doškolení trenérů licence „C“
Z: Haleš
T: 31.12.2021
08/15/21 – KRD – oznámit zrušení výjezdního semináře R a stanovit termín, místo a program
jednodenního
Z: Vojtěch,Douděra
T: 31.12.2021
09/15/21 – VV – inventarizace majetku OFS HK
Z: inventarizační a likvidační komise
T: 31.1.2022

4) Došlá a odeslaná pošta
Došlá pošta:
- NF – oznámení o proplacení nároků za uskutečněné venkovní a halové přebory výběrů OFS
Odeslaná pošta:
- oddíly – info o zrušení OHP
- KÚ KHK – žádost o grant 2022
- KFS – návrhy na postupy rozhodčích do soutěží KFS
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!

___________________________________________________________________________

15-2021_Zápis_VV_OFS_HK

2

Okresní fotbalový svaz Hradec Králové
5) Kontrola úkolů z minulých zasedání VV:
-

Splněné úkoly:
Z VV 04/21: 21
Z VV 07/21: 3 - zrušen
Z VV 10/21: Z VV 12/21: 7
Z VV 13/21: Z VV 14/21: 1,2,3,6

- trvá: 18,19
- trvá: 8,13
- trvá: 2,3,17
- trvá: 4,8
- trvá: 4,5,7

6) Příští VV: 28.2.2022 – čas a místo budou upřesněny
Další VV: 28.3.2022
Zapisovatel: V.Haleš v.r.

Ověřovatel zápisu: M.Zbořil v.r.
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