Zápis z jednání VV OFS Jičín ze dne 1. listopadu 2022 (č. 22)
Přítomni členové VV: Šotek, Blažej, Hradecký, Střížka, Kozák, Kříž
Host: Nidrle, Sádlová, Čistecký
Omluven: Malý
Program:
1) Zprávy z komisí
2) Organizační záležitosti
3) Diskuze a závěr
Zprávy z komisí:
DK
1) Předseda DK seznámil VV s řešenými případy od posledního zasedání, soutěže se nevymkly
z normálu, bude zveřejněn převod trestů pro Jaro 2023
STK
1) Z podzimní Termínové listiny zbývá dohrát 2x dvojzápas starších žáků / 3. a 5. 11. / a 1x
mladší dorost / 5. 11. /
2) VV OFS schválil předloženou Termínovou listinu pro Jaro 2022 se začátkem 25. 3.
/semifinále poháru mužů/, 1. 4. OPM a 8. 4. všechny ostatní soutěže
3) Semifinále Okresního poháru mužů se bude hrát na jaře 2023 následovně:
Dětenice – Lužany
Libuň – L. Bělohrad B
KR
1) VV a KR OFS berou na vědomí předpokládané ukončení činnosti Vladislava Šamka k 30. 11.
2022 v roli rozhodčího i sekretáře KR OFS
2) Obsazenost utkání třemi rozhodčími v OPM klesla oproti jarním 93% /51 z 55/ na podzimní
bilanci 52% /34 z 66/, celkem 8 dvojutkání starších žáků během podzimu musel odřídit laik
3) VV OFS plánuje uskutečnit v průběhu listopadu posezení s rozhodčími / 9. 11. / v restauraci
Sokolovna ve Staré Pace od 17:30 hodin
KM + TMK
1) 28. 10. se zúčastnil náš výběr U17 turnaje ve Vrchlabí, po obdržení bude uhrazena faktura za
dopravu
2) 17. 11. od 10 hodin bude sehráno přátelské utkání výběrů U17 OFS Semily – OFS Jičín na
UMT v Lomnici n. P.
3) VV OFS schválil doplnění Komise mládeže o trenéra Milana Matouška
4) Nejbližší společné zasedání komisí je naplánováno na 7. 11. v Nové Pace

5) Předsedové komisí zajistí do 30. 11. dodání cestovních náhrad všech členů komisí za podzim
2022 /zajistí p. Malý a p. Kříž/
6) Gestor komisí zajistí do 30. 11. dodání podkladů pro paušální náhrady trenérům jednotlivých
výběrů OFS za podzim 2022 /zajistí p. Blažej/
7) Nejbližší akce výběrů nás čekají až 8. 1. 2023 halové turnaje výběrů U11 a U12 na
Rychnovsku
8) Školení a doškolení trenérů licence C by se mělo konat v termínu 14. – 15. 1. 2023

Organizační záležitosti:
1) V systému IS FAČR bylo vyplněné vyúčtování dotace za rok 2022 včetně všech naskenovaných
dokladů a potřebných dokumentů
2) Byly uhrazeny paušály a cestovné rozhodčím, kteří řídili turnaj výběrů 28. 9. v L. Bělohrad
/Vích, Kiec, Žďárský/
3) Byly uhrazeny paušální náhrady za obsazování R a zpracovávání výsledků a podrobností
z utkání /Vitvar, Kaska/
4) V současné době disponuje OFS zůstatkem 305.000,- Kč, když předpokládané příjmy do konce
roku je úhrada od dvou partnerů v celkové výši 30.000,- Kč, dále dorazí sumární platba za
pokuty a poplatky za říjen v celkové výši 10.350,-, oproti tomu bude potřeba uhradit dopravu za
výběr U17 do Vrchlabí, paušální náhrady členů VV a komisí, trenérů výběrů OFS, náklady
spojené s konáním VV 8. 12., cestovné členů VV a komisí.
5) Předseda OFS zaslal všem členům VV OFS svoji agendu veškeré pracovní náplně, kterou
vykonával pro OFS pro další možné využití rozdělení činností mezi jednotlivé členy VV OFS
6) VH OFS – se uskuteční 3. 2. 2023 v Jičíně od 17:00 hodin, další náležitosti budou všem klubům
včas zaslány a zveřejněny
7) 8. 12. se v Železnici uskuteční závěrečné posezení členů VV, jednotlivých komisí a pozvaných
hostů, VV OFS schválil nákup dárkových prezentů, pozvánky budou zaslány emailem /zajistí
předseda OFS/
8) 2. 12. se uskuteční setkání se statutárními zástupci klubů s ohledem na další chod a
personalistiku OFS po ukončení činnosti předsedy OFS k 31. 12. 2022 /pozvánky zajistí p.
Blažej/
9) Krajský úřad schválil dotaci do oddílů s mládeží 200,- Kč na mládežníka s ohledem na zvýšené
náklady na energie, další podrobnosti budou oddílům oznámeny po obdržení konečné verze
výzvy

Příští zasedání VV OFS se uskuteční ve čtvrtek 8. prosince od 17:00 v Železnici a následně
12. 12. od 16:30 v N. Pace
Jan Šotek v. r.
předseda OFS Jičín

