Okresní fotbalový svaz Nymburk
Výkonný výbor

Zápis č.38
z jednání výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Nymburk konaného dne 16.8.2012
od 16.00 hodin v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk
Přítomni: Rytina, Voborník, Mašinda, Krumpholc, Čepelka , Novotný
Omluveni: Noll
Hosté: Fridrich

Program jednání :

1)
2)
3)
4)

Kontrola zápisu z minulého jednání
Došlá pošta
Příprava soutěžního ročníku 2012/2013
Organizační, různé

K bodu č. 1 – Kontrola zápisu č. 37
Úvodní slovo – Rytina
1.1. K bodu 4. Losovací aktiv – na LA byla vznesena připomínka panem Živnůstkou
z Kněžic ohledně finanční kompenzace za mládež. VV OFS se tímto zabýval na svých
jednáních v červenci a srpnu loňského roku (viz zápisy č.22 a č.23) a konstatoval, že nabyla
splněna podmínka dle RS čl.3.
1.2. Pro ročník 2012/13 je pro prominutí kompenzačního poplatku třeba postupovat dle
platného RS čl. 3 d). VV při této příležitosti žádá TJ Sokol Sloveč, aby do 31.8.2012 předložil
potvrzení o hostování hráčů mládežnických kategorií dle zmiňovaného RS. V případě
nepředložení je nutné zaplatit kompenzační poplatek.
Usnesení č.43/2012 – výkonný výbor schvaluje zápis č.37 ze dne 3.7.2012
Usnesení č.44/2012 – výkonný výbor ukládá TJ Sloveč v případě nedoložení hostování,
zaplatit kompenzační poplatek za mládež.
K bodu č. 2 – Došlá pošta
2.1. Pozvánka na jednání komise mládeže SKFS, jednání proběhne dne 3.9.2012, účast
potvrzena.
2.2. Z FAČR byly zaslány podmínky pro podání žádosti na příspěvek na údržbu TVZ pro rok
2013. Rozeslání na jednotlivé kluby zajistí sekretář.
K bodu č. 3 – Příprava soutěžního ročníku 2012/2013
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

Doposud jsme neobdrželi krajské rozlosování.
Kontrolou platného členství ve FAČR bylo zjištěno, že do dnešního dne nejsou kluby
Dymokury, Chleby, Vestec a Lipník řádnými členy. Do zahájení soutěže musí mít vše
v pořádku, jinak RO nezahájí utkání.
Dotaz - zda RO laici musí být členy FAČR – dle našeho RS musí.
Byla provedena kontrola zaplacení soutěžního vkladu a bylo konstatováno, že vklad
dosud neuhradily tyto kluby: Kamenné Zboží 900,- Kč, TJ Libice n.C. 2 050,- Kč a
Stratov 950,- Kč.
VV ukládá uvedeným klubům pokutu dle RS část B čl. 8 bod 20 ve výši 1 000,- Kč,
s termínem úhrady 29.8.2012. Ve stejném termínu složí i doplatek soutěžního vkladu.
Při kontrole byl rovněž zjištěn nedoplatek 50,- Kč u TJ Litol. VV důrazně žádá TJ Litol,
aby svůj nedoplatek uhradil do 29.8.2012.
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Při kontrole členství klubů v ČSTV nebyla dohledána Čechie Vykáň. VV žádá doložit
členství v ČSTV a zaslat kopii Stanov klubu v termínu do 14.9.2012.
3.7. STK upozorňuje na některé změny v kontaktech na jednotlivé kluby. Sekretář provede
kontrolu a opravu.
Usnesení č.45/2012 – výkonný výbor ukládá klubům Kamenné Zboží, Libice n.C, Stratov a
Litol uhradit své závazky do 29.8.2012.
Usnesení č.46/2012 – výkonný výbor ukládá klubu Čechie Vykáň doložit členství v ČSTV
v termínu do 14.9.2012
3.6.

K bodu č. 6 – Organizační, různé
Příští zasedání VV OFS bude v úterý 18.9.2012 od 16.00 hodin.
Zapsal: Antonín Krumpholc
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Okresní fotbalový svaz Nymburk
Výkonný výbor

Zápis č.39
z jednání výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Nymburk konaného dne 25.9.2012
od 16.00 hodin v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk
Přítomni: Rytina, Voborník, Mašinda, Krumpholc, Čepelka , Novotný, Noll

Program jednání :

1) Kontrola zápisu z minulého jednání
2) Došlá pošta
3) Informace předsedy
4) Financování
5) Průběh soutěží
6) Organizační, různé

K bodu č. 1 – Kontrola zápisu č. 38
Úvodní slovo – Krumpholc
1.1. K bodu 3.2. – všechny kluby v rámci OFS Nymburk jsou již členy FAČR
1.2. K bodu 3.3. – oprava z minulého zápisu, RO laici dle našeho RS n e m u s í být členy
FAČR
1.3. K bodu 3.4. – vklad TJ Kamenné Zboží byl v evidenci dohledán, a TJ Stratov vklad
uhradil. Jediný klub, který vklad do soutěže neuhradil je TJ Libice n.C. Pro nedobytnost
finančního plnění byl podán návrh na předání do DK.
Hlasování: PRO – 6, PROTI – Noll.
1.4. K bodu 3.5. – TJ Litol neuhradila v termínu nedoplatek vkladu. Vzhledem k této
skutečnosti byl podán návrh na uložení pokuty ve výši 500,- Kč.
Hlasování: PRO – 4, PROTI – Voborník, ZDRŽEL SE – Novotný, Noll
1.5. Zástupce Čechie Vykáň si vyzvedl dokumenty potřebné k členství v ČSTV. Celou
záležitost budeme řešit na příštím VV OFS.
Usnesení č.47/2012 – výkonný výbor schvaluje zápis č.38 ze dne 16.8.2012
Usnesení č.48/2012 – výkonný výbor předává TJ Libice n.C. do DK pro nedobytnost
finančního plnění
Usnesení č.49/2012 – výkonný výbor ukládá TJ Litol uhradit nedoplatek vkladu a pokutu 500,nejpozději do 10.10.2012
K bodu č. 2 – Došlá pošta
2.1. TJ Čechie Chrást – žádost o vrácení kompenzačního poplatku za mládež. Doloženo
hostování 7 hráčů v jedné věkové kategorii.
Hlasování: PRO – 7
2.2. Pozvánka FAČR na setkání předsedů OFS dne 16.10.2012
2.3. Odvolání TJ Chleby – VV bere na vědomí informaci předsedy STK ohledně odvolání TJ
Chleby proti jejich rozhodnutí – pokuta za nedostavení se k utkání
Usnesení č.50/2012 – výkonný výbor schvaluje vrácení kompenzace za mládež TJ Čechii
Chrást
K bodu č. 3 – Informace předsedy
3.1. O příspěvek na údržbu TVZ si zažádalo z našeho okresu pouze 10 klubů.
3.2. Žádáme kluby, aby veškerou emailovou korespondenci směřovali pouze na adresu
fotbal@ostjsknb.cz, předejde se tím zbytečným nepříjemnostem při hledání zpráv
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AFK Nymburk pořádá „Ligu mistrů“ předpřípravek, informace jsou rozeslány všem
klubům
3.4. Setkání KM SKFS – informace o meziokresní soutěži výběrů OFS
- krajské finále přípravek – účastník musí mít 2 družstva, což
většina okresů nesplňuje, hledá se jiné řešení
- informace o tzv. „Létajícím týmu trenérů“ po dohodě přijedou do
klubu pomoci s tréninkovou náplní
Usnesení č.51/2012 – výkonný výbor bere na vědomí informace předsedy
3.3.

K bodu č. 4 – Financování roku 2012
4.1. Na činnost OFS doposud obdržel celkem 434 tis. Kč
4.2. Výkonný výbor projednal financování klubů z prostředků MŠMT. Pro rok 2012 se jedná
o částku cca 289 tis.Kč. Předseda p. Rytina podal návrh, aby celá částka byla rozdělena
mezi SK podle klíče schváleného valnou hromadou OFS dne 21.7.2011, tj. podle
bodového ohodnocení mládežnických družstev. Pan Noll podal protinávrh, aby částka
byla klubům poskytnuta dle rozdělení FAČR tj, na počet členů s podmínkou vedení
podvojného účetnictví, které bude doloženo do 15.10.2012
Hlasování – protinávrh R.Nolla : PRO – 6, PROTI - Rytina
Usnesení č.52/2012 – výkonný výbor ukládá p. Rytinovi písemně vyrozumět SK o rozdělení
finančních příspěvků pro rok 2012. Současně budou kluby vyzvány k předložení písemného
čestného prohlášení o vedení podvojného účetnictví v termínu do 15.10.2012.
K bodu č. 5 – Průběh soutěží
5.1. STK - stav termínovaných pokut – bude předložen ve čtvrtek 27.10.2012
- odebraný RP – Miroslav Musil – STK žádá předsedu KR, aby v zápise komise
upozornil RO, že se průkazy neodebírají
- doposud žádné vážné problémy
KM – větší problémy jsou s doručováním zápisů o utkání, ostatní zatím v normě
DK – doposud bez zásadních problémů
KR – předseda KR předložil VV ke schválení Nominační listinu RO pro podzimní část
soutěže, jinak bez problémů
Hlasování: PRO – 6 (M.Novotný musel v průběhu jednání odejít)
Usnesení č.53/2012 – výkonný výbor schvaluje Nominační listinu rozhodčích
K bodu č. 6 – Organizační, různé
Příští zasedání VV OFS bude ve čtvrtek 18.10.2012 od 16.00 hodin.
Zapsal: Antonín Krumpholc
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Okresní fotbalový svaz Nymburk
Výkonný výbor

Zápis č.40
z jednání výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Nymburk konaného dne
18.10.2012 od 16.00 hodin v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk
Přítomni: Rytina, Mašinda, Krumpholc, Čepelka , Novotný, Noll
Omluveni: Voborník,
Host: Fridrich

Program jednání :

1) Kontrola zápisu z minulého jednání
2) Došlá pošta
3) Informace předsedy
4) Financování
5) Průběh soutěží
6) Organizační, různé

K bodu č. 1 – Kontrola zápisu č. 39
Úvodní slovo – Krumpholc
1.1. Termínované pokuty – vzhledem k doposud špatným zkušenostem s vybíráním
termínovaných pokut od jednotlivých klubů, byl podán návrh na jejich zrušení. Všechny
pokuty budou vybírány před začátkem soutěže po jejich zveřejnění, nejpozději na
losovacím aktivu.
Hlasování: PRO - 6
1.2. Vzhledem k tomu, že klub Čechie Vykáň doposud nezaslal přihlášku ke sdružení v OS
TJ a SK Nymburk, je povinen uhradit soutěžní vklad 5000,- Kč.
Hlasování: PRO – 6
Usnesení č.54/2012 – výkonný výbor schvaluje zápis č.39 ze dne 25.9.2012
Usnesení č.55/2012 – výkonný výbor ruší článek týkající se placení termínovaných pokut
v Rozpisu soutěží části B. Hospodářské náležitosti, bod 7) Pokuty, udělené jednotlivými
komisemi, 500,- Kč a vyšší, jsou vždy pokuty termínované a nemohou být hrazeny ze soutěžní
zálohy.
Usnesení č.56/2012 – výkonný výbor ukládá Čechii Vykáň uhradit vklad 5000,- Kč.
K bodu č. 2 – Došlá pošta
2.1. Přípis SKFS pan Kormaník – školení trenérů licence C – veškeré informace pro kluby
dát na web.
K bodu č. 3 – Informace předsedy
3.1. Setkání předsedů OFS – hlavním bodem bylo financování příštího roku – s penězi z
„hazardu“ se nedá počítat.
800 mil. Kč ze státního příspěvku (tzv. kalouskovné) zatím není
Přerozdělení financí z členských příspěvků přes SKFS – mělo by se vrátit 217,- Kč na
člena
Slevové karty členství – distribuce bude probíhat ve 3/13 přes SKFS
Příští porada bude 14.12.2012 v Plzni
Výměna RP bude probíhat již od 1.11.2012 do 28.2.2013
Usnesení č.57/2012 – výkonný výbor bere na vědomí informace předsedy
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K bodu č. 4 – Financování roku 2012
4.1. VV projednal dělení dotace 289 265,- Kč. Na rozdělení pro kluby dle FAČR
připadne z této částky 186 496,- Kč. Na rozdělení zbývající částky 102 769,- Kč byly
podány dva návrhy:
a) přepočítat na účast v soutěžích dle dělení podle naší VH (48% pro mládežnická
družstva dle účasti v mistrovských soutěžích, 52 % pro mládežnická družstva formou
mimořádných dotací a pro rozvoj)
b) příspěvek jenom na mládež dle přepočtu FAČR
Hlasování: PRO variantu a) – 3 PRO variantu b) – 3
VV znovu projednal všechny návrhy a bylo přijato opakované hlasování s těmito
návrhy:
a) 52% z částky 102 769,- rozdělit pro mládežnická družstva formou mimořádných
dotací a pro rozvoj
Hlasování: PRO - 6
b) 48% rozdělit dle následujících návrhů:
ba) rozdělit podle účasti družstev v mládežnických soutěžích (všechny kluby dle
bodového systému) dle usnesení VH.
bb) poskytnout dotace na mládež dle FAČR těm klubům, které nepředložily PÚ a měly
družstvo mládeže v soutěži.
Hlasování: PRO variantu ba) – 4 PROTI – 2
PRO variantu bb) – 2
PROTI - 4
Usnesení č.58/2012 – výkonný výbor schvaluje rozdělení částky 102 769,- Kč takto:
52% - rozdělit pro mládežnická družstva formou mimořádných dotací a pro rozvoj
48% - rozdělit podle účasti družstev v mládežnických soutěžích (všechny kluby dle
bodového systému) dle usnesení VH
K bodu č. 5 – Průběh soutěží
5.1. STK - doposud žádné vážné problémy
KM – zkontrolovat adresáře mládeže (e-mail)
DK – doposud bez zásadních problémů
KR – bez problémů
K bodu č. 6 – Organizační, různé
Příští zasedání VV OFS bude ve čtvrtek 29.11.2012 od 15.00 hodin.
Zapsal: Antonín Krumpholc

2

Okresní fotbalový svaz Nymburk
Výkonný výbor

Zápis č.41
z jednání výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Nymburk konaného dne
29.11.2012 od 16.00 hodin v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk
Přítomni: Rytina, Mašinda, Krumpholc, Čepelka , Novotný, Noll, Voborník

Program jednání :

1) Kontrola zápisu z minulého jednání
2) Průběh soutěží
3) Informace předsedy
4) Organizační, různé

K bodu č. 1 – Kontrola zápisu č. 40
Úvodní slovo – Krumpholc
1.1. K bodu 2) licence C – byla předložena nabídka p.Kormaníka, že v rámci 2 tréninkových
jednotek tzv.létajících trenérů může provést doškolení a prodloužení trenérské licence C
Osobně projedná předseda.
Usnesení č.59/2012 – výkonný výbor schvaluje zápis č.40 ze dne 18.10.2012
K bodu č. 2 – Průběh soutěží
2.1. STK – od začátku soutěže bylo celkem 7 kontumací utkání, což je oproti loňsku nárůst,
nejhorší bylo utkání Slovan Poděbrady – Pátek, kde došlo i k dalším finančním sankcím.
Při kontrole soupisek klubů bylo zjištěno, že u FK Dymokury hráli ze soupisky pouze 3
hráči. Klub bude finančně postižen.
Termínová listina pro jarní část soutěže – předpokládaný začátek 24.3.2013, po
doplnění mládeže bude zveřejněna.
Dohrávky utkání bez problémů.
2.2. DK - až na již zmiňované utkání bez závažnějších problémů.
2.3. KR - bez problémů. Jarní seminář rozhodčích se bude konat 23. – 24.2.2013
v Seleticích.
2.4. KM – průběh soutěže bez větších problémů.
Usnesení č.60/2012 – výkonný výbor bere na vědomí informace o průběhu soutěží
K bodu č. 3 – Informace předsedy
3.1. Volební valné hromady okresních fotbalových svazů musí proběhnout do 15.2.2013, po
nich budou následovat valné hromady krajů. VH OFS Nymburk se uskuteční tentokráte
v zařízení na hřišti TJ Sokol Odřepsy. Přesný termín bude včas oznámen.
3.2. Vykázání dotací musí být ze stany klubů provedeno do 5.12.2012.
3.3. Při konzultaci s JUDr.Obstem ohledně výměny RP, byl zmiňován, krom jiného, i systém
placení příspěvků v roce 2013. Každý člen FAČR bude mít svůj variabilní symbol pod
kterým poplatek uhradí.
3.4. V sobotu 1.12.2012 proběhne v Nymburce Valná hromada ČSTV. Zde bude předložen
záměr FAČR na odkup pozemků a nemovitostí pro vybudování sídla a národního
stadionu FAČR.
3.5. Další setkání předsedů OFS proběhne v Nymburce 14.12.2012.
Usnesení č.61/2012 – výkonný výbor bere na vědomí informace předsedy
K bodu č. 4 – Organizační, různé
Příští zasedání VV OFS bude ve čtvrtek 13.12.2012 od 14 hodin.
Zapsal: Antonín Krumpholc
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Okresní fotbalový svaz Nymburk
Výkonný výbor

Zápis č.42
z jednání výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Nymburk konaného dne
17.12.2012 od 14.00 hodin v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk
Přítomni: Rytina, Mašinda, Krumpholc, Čepelka , Novotný, Noll, Voborník
Hosté: Fridrich

Program jednání :

1) Kontrola zápisu z minulého jednání
2) Informace předsedy
3) Příprava valné hromady
4) Organizační, různé

K bodu č. 1 – Kontrola zápisu č. 41
Úvodní slovo – Krumpholc
Usnesení č.62/2012 – výkonný výbor schvaluje zápis č.41 ze dne 29.11.2012
K bodu č. 2 – Informace předsedy
2.1. Předseda informoval o záměru FAČR, schváleného na VH ČSTV – odkoupení
Strahova.
2.2. Setkání s poslancem Josefem Dobešem, který se velice aktivně angažuje ve snaze
získat finanční prostředky do sportovního prostředí. Nyní se jedná o částku 800 mil.Kč,
ze kterých by měla být financována částečně i údržba sportovních zařízení, pracovníci
regionálních sdružení ČSTV a pod.
2.3. Dne 14.12.2012 proběhlo ve Sportovním centru v Nymburce, setkání předsedů OFS.
Mimo jiné byla podána informace o počtu členů FAČR cca 280 tisíc členů, což je
přibližně 50 % úbytek. SKFS má 47 064 členů.
Avizované slevové karty budou platit od 1.5.2013, slevy až 50%.
2.4. „Létající trenéři“ – na základě dohody s panem Kormaníkem, předloží M.Novotný dva
termíny na leden.
2.5. Smlouvy na dotační příspěvek nevrátily v termínu nebo vůbec, tyto kluby:
Sokol Bobnice, SK Sokoleč, FK Dymokury, Sokol Kounice, TJ Odřepsy, SS Ostrá,
Sokol Stratov, Sokol Tatce, TJ Žehuň, Sokol Stará Lysá a TJ Velenice.
O příspěvek tudíž přijdou.
2.6. Byla předložena termínová listina na Jaro 2013
Hlasování: PRO - 7
Usnesení č.63/2012 – výkonný výbor bere na vědomí informace předsedy
Usnesení č.64/2012 – výkonný výbor schvaluje termínovou listinu na jaro 2013 a ukládá
sekretáři ji umístit na web po jejím obdržení v elektronické podobě
K bodu č. 3 – Příprava valné hromady
3.1. Volební valná hromada OFS Nymburk proběhne v neděli 27. ledna 2013 od 10.00
hodin. Místo konání je ve sportovním zařízení TJ Odřepsy.
3.2. Účast zástupců klubů na VH.
Byl podán návrh, aby na VH měli hlas rozhodující všichni zástupci klubů, kteří hrají
mistrovské soutěže pod hlavičkou OFS Nymburk.
Hlasování: PRO - 7
3.3. Materiály pro jednání VH:
Předseda zpracuje zvací dopis, který bude obsahovat i návrh programu jednání VH.
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Zároveň s dopisem budou zaslány i tiskopisy – návrhy na kandidáty.
Všechny rozesílané materiály budou zároveň vyvěšeny na web do aktualit.
Usnesení č.65/2012 – výkonný výbor schvaluje návrh aby na VH měli hlas rozhodující všichni
zástupci klubů, kteří hrají mistrovské soutěže pod hlavičkou OFS Nymburk
Usnesení č.66/2012 – výkonný výbor ukládá sekretáři rozeslat uvedené materiály v termínu
do 19.12.2012
K bodu č. 4 – Organizační, různé
Příští zasedání VV OFS bude v úterý 22.1.2013 od 15.00 hodin.
Zapsal: Antonín Krumpholc
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Okresní fotbalový svaz Nymburk
Výkonný výbor

Zápis č.43
z jednání výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Nymburk konaného dne 7.1.2013
od 16.00 hodin v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk
Přítomni: Rytina, Mašinda, Krumpholc, Čepelka , Novotný, Noll, Voborník

Program jednání :

1) Kontrola zápisu z minulého jednání
2) Příprava valné hromady
3) Organizační, různé

K bodu č. 1 – Kontrola zápisu č. 42
Úvodní slovo – Krumpholc
1.1. Revokace Usnesení č.65/2012 k bodu 3.2. – účast zástupců klubů na VH.
„Podle Stanov FAČR na valnou hromadu vysílají po 1 delegátu s hlasem rozhodujícím
všechny kluby, které mají sídlo na území okresu. VH se nemají právo účastnit kluby, které jsou
podle čl.6 odst. 4 stanov FAČR začleněny do sousedního okresu“.
Usnesení č.01/2013 – výkonný výbor revokuje své usnesení č.65/2012 ohledně účasti
zástupců klubů na Valné hromadě. Účastnit se Valné hromady OFS Nymburk s hlasem
rozhodujícím mohou pouze zástupci klubů, mající sídlo na okrese Nymburk.
Usnesení č.02/2013 – výkonný výbor schvaluje zápis č.42 ze dne 17.12.2012
K bodu č. 2 – Příprava valné hromady
2.1. Byl důkladně probrán jednací a volební řád valné hromady. V jednacím řádu uvést, že
funkci návrhové komise plní pracovní předsednictvo.
2.2. V programu vypustit bod 7) – diskutovat se bude průběžně po každém předneseném
bodě.
2.3. Předsedající (řídící) – VV navrhne p.Krumpholce.
2.4. Návrh VV na pracovní předsednictvo – předsedající, M.Novotný, J.Voborník.
2.5. Návrh VV na předsedu volební komise – Ladislav Langr.
2.6. Návrh VV na předsedu mandátové komise – Karel Brett.
U vstupu do jednacího sálu bude pomocník mandátové komise, který bude dohlížet na
to, aby se jednání účastnili pouze delegáti s platným mandátem, nebo pozvaní hosté.
2.7. Občerstvení pro delegáty – minerální voda, párek
Usnesení č.03/2013 – výkonný výbor schvaluje organizační zajištění VH OFS Nymburk
K bodu č. 3 – Organizační různé
Příští zasedání VV OFS bude v úterý 22.1.2013 od 13.00 hodin.
Zapsal: Antonín Krumpholc
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Okresní fotbalový svaz Nymburk
Výkonný výbor

Zápis č.44
z jednání výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Nymburk konaného dne 22.1.2013
od 13.00 hodin v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk
Přítomni: Rytina, Mašinda, Krumpholc, Čepelka , Novotný, Noll, Voborník
Hosté: Brett, Fridrich

Program jednání :

1) Kontrola zápisu z minulého jednání
2) Došlá pošta
3) Příprava valné hromady
4) Organizační, různé

K bodu č. 1 – Kontrola zápisu č. 43
Úvodní slovo – Krumpholc
Usnesení č.042013 – výkonný výbor schvaluje zápis č.43 ze dne 7.1.2013
K bodu č. 2 – Došlá pošta
2.1. Byl vydán souhlas OFS Nymburk, že kluby z Ratenic, Velkých Chvalovic a AFK Pečky
budou soutěžit pod OFS Kolín.
2.2. Naopak vydal OFS Kolín souhlas pro Poříčany a Žehuň, že mohou hrát soutěže pod
OFS Nymburk.
2.3. TJ Sokol Lipník a Všejany – žádost o zařazení pod OFS Nymburk, vydáno souhlasné
stanovisko.
Usnesení č.05/2013 – výkonný výbor schvaluje zařazení klubů pod OFS dle jejich požadavku
K bodu č. 3 – Příprava valné hromady
3.1. Mandátová komise – návrh VV na K.Bretta – není možné, nebude na VH s hlasem
rozhodujícím. Členové komise budou vybráni před zahájením VH. Pomocníci pro
mandátovou a volební komisi budou V.Doubek, F.Borovička, M.Ryšánek. Zpráva
mandátové komise bude přečtena v bodě 2. programu.
Byl podán návrh, aby bylo po každém bodě hned schváleno usnesení k projednávané
problematice.
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 1
3.2. Zpráva o hospodaření – přednese Rytina
3.3. Zpráva RK OFS – přednese Zábraha, požadované podklady byly předány a
odsouhlaseny
3.4. Návrh financování na období 2013-2014 – přednese Rytina
3.5. Návrh materiálu – „Zásady pro dělení finančních příspěvků klubům ze společných
zdrojů“ – t.j. vlastní zdroje (členské příspěvky) a státní prostředky (Program V. MŠMT)
Po projednání podal R.Noll návrh, aby byl příspěvek z vlastních zdrojů rozdělen všem,
nikoli jenom mládeži.
Protinávrh č.2) – příspěvek rozdělit všem členů stejně
Hlasování: PRO – 0, PROTI – 7
Protinávrh č.1) – příspěvek rozdělit tak, aby člen do 18-ti let obdržel dvojnásobný
příspěvek oproti dospělému
Hlasování: PRO – 7, protinávrh byl přijat
Státní prostředky z Programu V. MŠMT dělit jako doposud, to znamená 40% pro
mládež a 60% dle našich pravidel, schválených VH v roce 2011.
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Dle souboru předpisů stanovuje OFS počet členů VV. Byl podán návrh na 6 členů VV.
Hlasování: PRO – 7
3.7. Volby – volební lístky budou vydávány vždy před každým kolem volby oproti předložení
mandátu. Delegáty s průběhem volby seznámí L.Langr.
Usnesení č.06/2013 – výkonný výbor schvaluje, aby po každé přednesené zprávě proběhla
diskuze a bylo přijato usnesení.
Usnesení č.07/2013 – výkonný výbor schvaluje rozdělení příspěvků ze společných zdrojů
takto: Vlastní zdroje rozdělit tak, aby člen do 18 let obdržel dvojnásobný příspěvek
oproti dospělému. Státní příspěvek dělit 40% pro mládež, 60% dle schválených pravidel
Usnesení č.08/2013 – výkonný výbor schvaluje počet členů VV na 6 + předsedu
3.6.

K bodu č. 4 – Organizační, různé
Příští zasedání VV OFS bude dohodnuto po VH OFS.
Zapsal: Antonín Krumpholc
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Okresní fotbalový svaz Nymburk
Výkonný výbor

Zápis č.01
z jednání výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Nymburk konaného dne 31.1.2013
od 14.30 hodin v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk
Přítomni: Noll, Čepelka, Čuřík, Krumpholc, Mašinda, Novotný, Voborník, Koníček, Kutmon,
Zábraha

Program jednání :

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zahájení
Volby funkcí členů VV OFS
Volba předsedy RK OFS
Odborné komise a termíny jednání
Informace předsedy
Došlá pošta různé

K bodu č. 1 – Zahájení
Úvodní slovo – Noll
Předseda poblahopřál všem zvoleným členům do VV OFS i RK OFS a krátce nastínil svoje
představy o způsobu fungování OFS Nymburk.
K bodu č. 2 – Volby funkcí členů VV OFS
2.1. Místopředseda OFS – předložen návrh na M.Novotného
Hlasování: PRO – 6, ZDRŽEL SE – 1
2.2. Hospodář OFS – předložen návrh na J. Voborníka
Hlasování: PRO – 6, ZDRŽEL SE – 1
2.3. Sekretář + zapisovatel OFS – předložen návrh na A.Krumpholce
Hlasování: PRO – 6, ZDRŽEL SE – 1
2.4. Statutární zástupci OFS – předložen návrh, aby statutárními zástupci OFS Nymburk byli
tito členové VV: předseda R.Noll, místopředseda M.Novotný, hospodář J.Voborník a
sekretář A.Krumpholc.
Hlasování: PRO – 7
Usnesení č.01/2013 – výkonný výbor schvaluje zvolení M.Novotného místopředsedou VV OFS
Usnesení č.02/2013 – výkonný výbor schvaluje zvolení J.Voborníka hospodářem VV OFS
Usnesení č.03/2013 – výkonný výbor schvaluje zvolení A.Krumpholce sekretářem a
zapisovatelem VV OFS
Usnesení č.04/2013 – výkonný výbor schvaluje aby statutárními zástupci OFS Nymburk byli,
předseda R.Noll, místopředseda M.Novotný, hospodář J.Voborník a sekretář
A.Krumpholc.
K bodu č. 3 – Volba předsedy RK OFS
3.1. Zvolení členové revizní komise si ze svého středu zvolili předsedu RK, stal se jím
P.Zábraha
Usnesení č.05/2013 – výkonný výbor bere na vědomí zvolení předsedy RK OFS P.Zábrahu
K bodu č. 4 – Odborné komise a termíny jednání
4.1. Přednesen návrh, aby komise byly celkem 3 – STK, DK a KR, začátek jednání vždy ve
čtvrtek od 15.30 hodin. V důsledku toho byl podán návrh na sloučení komise mládeže a
sportovně technické komise.
Hlasování: PRO – 6, ZDRŽEL SE – 1
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Usnesení č.06/2013 – výkonný výbor schvaluje sloučení komise STK a KM
4.2. Obsazování soutěžních utkání rozhodčími – byl předložen návrh vrátit obsazování zpět
pouze do KR.
Hlasování: PRO – 3, PROTI – 1, ZDRŽEL SE – 3
Návrh nebyl přijat, obsazování bude i nadále provádět sekretář ve spolupráci s KR.
4.3. Složení komise rozhodčích – návrh na předsedu J.Voborník
Hlasování PRO – 6, ZDRŽEL SE – 1
Členové komise: Havlas, Hlavička, Hofman, Karlík, Kubečka
Hlasování PRO – 7
Usnesení č.07/2013 – výkonný výbor schvaluje J.Voborníka jako předsedu KR a Havlase,
Hlavičku, Hofmana, Karlíka a Kubečku jako členy KR.
4.4. Složení komise STK – návrh na předsedu K.Mašinda
Hlasování PRO – 6, ZDRŽEL SE – 1
Členové komise: Doubek, Flaška, Pilař, Košvanec, Šercl
Hlasování PRO – 7
Usnesení č.08/2013 – výkonný výbor schvaluje K.Mašindu jako předsedu STK a Doubka,
Flašku, Pilaře, Košvance a Šercla jako členy STK
4.5. Složení komise DK – návrh na předsedu K.Brett
Hlasování PRO – 7
Členové komise: Kapal, Ryšánek, Čepelka
Hlasování PRO – 6, ZDRŽEL SE – 1
Usnesení č.09/2013 – výkonný výbor schvaluje K.Bretta jako předsedu DK a Kapala, Ryšánka
a Čepelku jako členy DK.
4.6. Předložen návrh, aby výběry mládeže a organizování turnajů spadalo přímo pod VV
OFS s tím, že je organizačně zaštítí místopředseda OFS.
Hlasování PRO – 6, ZDRŽEL SE – 1
Organizačně budou výběry zajištěny takto:
Manager – Šercl
Vedoucí družstev – Kulhánek
Trenéři – Langr, Vlk, Lerch, Košvanec
Usnesení č.10/2013 – výkonný výbor schvaluje aby výběry mládeže a organizování turnajů
spadalo přímo pod VV OFS s tím, že je organizačně zaštítí místopředseda OFS.
Usnesení č.11/2013 – výkonný výbor schvaluje složení organizačního týmu výběrů takto:
Manager – Šercl
Vedoucí družstev – Kulhánek
Trenéři – Langr, Vlk, Lerch, Košvanec
K bodu č. 5 – Informace předsedy
5.1. V neděli po valné hromadě sdělili pánové Fridrich a Rytina, že nebudou pokračovat
v organizování mládežnických turnajů. Na základě tohoto sdělení ( i když se před
volbami M.Fridrich vyjádřil, že jaro určitě dodělá) a vzhledem k nepředání hmotného
zabezpečení turnajů a výběrů (hlavně dresů) a dále vzhledem k nepředání funkce
předsedy OFS, tedy i možnosti finančního zabezpečení turnajů, byly turnaje v měsíci
únoru zrušeny.
5.2. Předání písemností a majetku OFS Nymburk se uskuteční v pátek 1.2.2013 od 16. 00
hodin. Přítomni budou Noll, Krumpholc a Zábraha.
5.3. Změna úrazového pojištění – od 1.1.2013 je místo Kooperativy, VZP. – seznámit kluby.
5.4. VH SKFS proběhne 8.března 2013
5.5. Cestovné pro rok 2013 zůstává ve stejné výši t.j. 5,- Kč/km.
5.6. Seznámit kluby s akcí „Zelený trávník“, „Projekt Viktor“ a minihřišť. Podklady vrátit do
10.3.2013.
5.7. Každý člen VV si připraví případné úpravy do Rozpisu soutěží 2013/2014.
2

Při vydávání Zpravodaje provést změnu tak, aby vycházel v pátek s aktuálními zápisy
z odborných komisí a nedělními výsledky utkání.
Usnesení č.12/2013 – výkonný výbor bere na vědomí informace v bodě 5)
5.8.

K bodu č. 6 – Došlá pošta, různé
6.1. Na příští zasedání VV přizvat všechny předsedy komisí

Příští zasedání VV OFS bude 21.2.2013 od 14.30 hodin.
Zapsal: Antonín Krumpholc

Ing. Noll Radomil
předseda OFS

Miroslav Novotný
místopředseda OFS

Josef Voborník
hospodář OFS

Antonín Krumpholc
sekretář OFS
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Okresní fotbalový svaz Nymburk
Výkonný výbor

Zápis č.02
z jednání výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Nymburk konaného dne 21.2.2013
od 14.30 hodin v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk
Přítomni: Noll, Čepelka, Čuřík, Krumpholc, Mašinda, Novotný, Voborník
Hosté: Brett, Zedníček, Zábraha

Program jednání :

1)
2)
3)
4)
5)

Představení společnosti Zeda sport
Kontrola zápisu
Informace předsedy
Změny v RS
Organizační, různé

K bodu č. 1 – Představení společnosti Zeda sport
1.1. Úvodní slovo – Jan Zedníček
Pan Zedníček v krátkosti představil společnost obchodující se sportovním oblečením a
s jejími novinkami. Požádal VV o zvážení možnosti blízké spolupráce této společnosti
s OFS Nymburk.
O rozhodnutí VV bude pan Zedníček informován.
K bodu č. 2 – Kontrola zápisu
2.1. Úvodní slovo – Krumpholc
Usnesení č.13/2013 – výkonný výbor schvaluje zápis č.01 ze dne 31.1.2013
K bodu č. 3 – Informace předsedy
3.1. Na základě žádostí na VV FAČR byly začleněny kluby následovně:
Do soutěží OFS Kolín – AFK Pečky,Sokol Ratenice a TJ Sokol Velké Chvalovice.
Do soutěží OFS Nymburk – SK Poříčany, TJ Žehuň a TJ Sokol Všejany.
3.2. Seznámení s komuniké ze 43. řádného zasedání VV FAČR, na kterém byly řešeny
některé personální změny.
3.3. Obdrželi jsme oznámení o přijetí klubu Fotbalová škola Milovice za člena FAČR. Klubu
bylo přiděleno číslo 2080751.
3.4. Byla podána informace o doplnění směrnice pro výměnu RP – zpoplatnění výměny po
1.3.2013
3.5. Obdrželi jsme pozvánku na jednání KM SKFS dne 25.2.2013 v sídle SKFS na Strahově.
Jednání se zúčastní pan Šercl nebo Ing.Noll (po dohodě).
3.6. OFS Kutná Hora pořádá 14.3.2013 školení trenérů licence „C“ – informaci předat
klubům a vyvěsit na internet, Z: sekretář
3.7. Byl podán návrh, aby kluby, které se bez omluvy nezúčastnily jednání VH OFS, uhradily
pokutu 500,- Kč dle RS 2012-2013 části B, čl. 8, bod 20.
Jedná se o tyto kluby: Dlouhopolsko, Drahelice, Chleby, Jíkev, Vestec, Vrbice a
Žitovlice.
Hlasování: PRO - 7
Usnesení č.14/2013 – výkonný výbor bere na vědomí informace předsedy
Usnesení č.15/2013 – výkonný výbor schvaluje udělení pokuty 500,- Kč pro kluby
Dlouhopolsko, Drahelice, Chleby, Jíkev, Vestec, Vrbice a Žitovlice, za neúčast na jednání VH
OFS Nymburk
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K bodu č. 4 – Změny v Rozpisu soutěží
4.1. Vzhledem k tomu, že při výměně RP byl v některých případech upraven název klubu dle
stanov, mohlo dojít k tomu, že u dříve vydaných RP je jiný. VV proto rozhodl o doplnění
RS část A, bod 9. o písmeno e) Hráči hrají na platný RP vydaný po 1.7.2012.
4.2. Ve všech odkazech na KM toto nahradit komisí STK.
4.3. V RS část A, bod 33. Náhradní hrací plochy, nahradit první větu tímto zněním: Každé
náhradní hřiště musí být řádně zkolaudované a jeho pronájem doložen písemným
souhlasem obou klubů. Ostatní zůstává nezměněno.
4.4. V RS část A doplnit bod 36. Veškeré pravomoce Komise mládeže spadají pod
Sportovně technickou komisi.
Usnesení č.16/2013 – výkonný výbor schvaluje doplnění RS 2012-2013 o změny uvedené
v bodech 4.1. – 4.4.
K bodu č. 5 – Organizační, různé
5.1. Návrh na doplnění komise STK o pana Františka Borovičku.
Hlasování: PRO – 7
5.2. Od příštího zasedání VV zvát na jednání všechny předsedy komisí
5.3. Dne 17.3.2013 se výběr OFS zúčastní turnaje v Běchovicích
5.4. Pro komunikaci při obsazování utkání rozhodčími a při jejich případných omluvách
k řízení utkání, byl podán návrh na nákup mobilního telefonu s dobíjecí SIM kartou. Tím
bude zaručeno, že omluvy budou směrovány pouze na jedno číslo. Po nákupu bude
číslo tohoto telefonu předáno všem RO OFS Nymburk.
Hlasování: PRO – 7
5.5. Dne 8.3.2013 proběhne volební VH SKFS, za OFS Nymburk se jí zúčastní – Noll,
Čepelka, Čuřík, Mašinda a Voborník.
5.6. STK – na základě sdělení paní Výmolové, že ženy Staré Lysé hrají svá soutěžní utkání
v sobotu, nikoli v neděli jako na podzim, byla změněna domácí utkání mužů Staré Lysé
ze soboty na neděli.
Usnesení č.17/2013 – výkonný výbor schvaluje doplnění STK o pana F.Borovičku
Usnesení č.18/2013 – výkonný výbor schvaluje nákup mobilního telefonu pro potřeby OÚ KR
Usnesení č.19/2013 – výkonný výbor bere na vědomí informace v bodech 5.2.,5.3.,5.5. a 5.6.
Příští zasedání VV OFS bude 21.3.2013 od 14.00 hodin.
Zapsal: Antonín Krumpholc

Ing. Radomil Noll v.r
předseda
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Okresní fotbalový svaz Nymburk
Výkonný výbor

Zápis č.03
z jednání výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Nymburk konaného dne 21.3.2013
od 14.00 hodin v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk
Přítomni: Noll, Čepelka, Čuřík, Krumpholc, Mašinda, Novotný, Voborník
Hosté: Brett, Borovička, Doubek, Pilař, Zábraha

Program jednání :

1)
2)
3)
4)
5)

Kontrola zápisu
Informace předsedy
Došlá pošta, různé
Informace z komisí
Organizační, různé

K bodu č. 1 – Kontrola zápisu
1.1. Úvodní slovo – Noll
1.2. Nabídka společnosti Zedasport – vzhledem k tomu, že podmínky spolupráce byly velice
všeobecně, bude se tímto VV OFS zabývat až po předložení konkrétní nabídky.
Usnesení č.20/2013 – výkonný výbor schvaluje zápis č.02 ze dne 21.2.2013
K bodu č. 2 – Informace předsedy
2.1. Dle komuniké FAČR č.44, přebral VV majetek od ČSTV na Strahově
2.2. Předseda přednesl návrh ke zvážení do příštího jednání VV, zda si nechat vytvořit
vlastní webové stránky
Usnesení č.21/2013 – výkonný výbor bere na vědomí informace předsedy
K bodu č. 3 – Došlá pošta, různé
3.1. Přípis FAČR – oznámit kluby, které nevyvíjejí po 2 roky činnost. V našem případě se
jedná o AC Činěves, Sokol Činěves a FC Okřínek. Bude zasláno na vědomí FAČR.
3.2. Turnaj v Běchovicích – proběhl v pořádku, pouze jeden náznak otřesu mozku po
sražení hráčů, umístění 2. a 3. místo
3.3. Náš turnaj 23.3. – organizačně zajištěno, účast nikdo neodřekl
3.4. Oznámení AFK Milovice – dne 12.3. jsme obdrželi e-mailem od pana Kylara oznámení
o odvolání trenérů mládeže AFK Milovice pana Nedvěda a pana Bobčíka.
3.5. Výzva FAČR k zaplacení členských příspěvků do konce března – zasláno do klubů.
3.6. Vyhodnocení akce Zelený trávník:
Přihlášku se všemi potřebnými dokumenty předložil SK Hořátev, SK Kostelní Lhota a TJ
Sokol Třebestovice.
Hlasování: PRO projekt SK Hořátev – 0
PRO projekt SK Kostelní Lhota – 7
PRO projekt TJ Sokol Třebestovice - 0
Po přečtení jednotlivých návrhů byl hlasováním vybrán projekt SK Kostelní Lhota, který
bude zaslán na SKFS.
Usnesení č.22/2013 – výkonný výbor bere na vědomí informace v bodech 3.1. – 3.5.
Usnesení č.23/2013 – výkonný výbor schvaluje projekt Zelený trávník předložený SK Kostelní
Lhota

1

K bodu č. 4 – Informace z komisí
4.1. KR – VV byl seznámen s průběhem školení RO v Seleticích
- listina RO pro jarní část zůstává stejná, pouze RO Křivka nebude zařazen na
řízení utkání OP
- nadále probíhá spolupráce s OFS Kolín
- návrh na stejnou spolupráci s OFS Mladá Boleslav
Hlasování: PRO – 7, předseda KR vejde v jednání
4.2. DK - provedla převody trestů na jarní část
4.3. STK – vzhledem k nepříznivému vývoji počasí bylo po dohodě komisí přeloženo 15.kolo
na středu 1.5.2013. Vzhledem k tomu, že ve středu hrají MPŽ, přeloží se jejich utkání
na úterý, nebo dohodou.
Usnesení č.24/2013 – výkonný výbor bere na vědomí informace z komisí
K bodu č. 5 – Organizační, různé
5.1. Vzhledem k problémům na registračním úseku zveřejnit oficiální kontakty na reg. úsek
Praha, Pardubice, Hradec Králové.
Příští zasedání VV OFS bude 23.4.2013 od 14.00 hodin.
Zapsal: Antonín Krumpholc
Ing. Radomil Noll v.r
předseda
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Okresní fotbalový svaz Nymburk
Výkonný výbor

Zápis č.04
z jednání výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Nymburk konaného dne 23.4.2013
od 14.00 hodin v zasedací místnosti SK POLABAN Nymburk
Přítomni: Noll, Čepelka, Čuřík, Krumpholc, Mašinda, Novotný, Voborník
Hosté: Brett, Šercl, Zábraha, Koníček

Program jednání :

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Kontrola zápisu
Zpráva revizní komise
Hospodaření za I/2013
Informace předsedy
Informace z komisí
Organizační, různé

K bodu č. 1 – Kontrola zápisu
1.1. Úvodní slovo – Noll
1.2. K bodu 3.3. – turnaj OFS dne 23.3. proběhl v pořádku, slíbenou účast odřekla
Opočnice.
1.3. K bodu 2.2. – návrh na zřízení vlastních internetových stránek.
Hlasování: PRO – 4, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 3
1.4. Spolupráce s KR OFS Mladá Boleslav – první kolo výměny RO proběhlo, po
oboustraném vyhodnocení VV jednotlivých OFS rozhodnou o další případné spolupráci
Usnesení č.25/2013 – výkonný výbor schvaluje zápis č.03 ze dne 21.3.2013
Usnesení č.26/2013 – výkonný výbor schvaluje návrh na zřízení vlastních internetových
stránek
K bodu č. 2 – Zpráva Revizní komise OFS
2.1. Předseda RK P.Zábraha přednesl zprávu ohledně stížnosti AFK Sadská na neobdržení
dotace na rok 2012. RK konstatovala, že AFK Sadská splnil podmínky a má nárok na
tuto dotaci
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1.
Usnesení č.27/2013 – výkonný výbor schvaluje přiznání dotace AFK Sadská za rok 2012 ve
výši 10 072,- Kč. Částka bude zaslána AFK Sadská na účet.
K bodu č. 3 – Hospodaření za I/2013
3.1. Předseda seznámil VV s průběhem hospodaření OFS za první čtvrtletí tohoto roku. To
zatím probíhá dle schváleného rozpočtu. Doposud však OFS neobdržel žádný dotační
dopis, takže není jasná částka dotace od FAČR.
Usnesení č.28/2013 – výkonný výbor bere na vědomí průběh hospodaření za I/2013.
K bodu č. 4 – Informace předsedy
4.1. Informace z FAČR – komuniké ze 45.zasedání – z 200,- Kč členských příspěvků by se
mělo vrátit zpět 231,- Kč.
4.2. Kluby by se měly více zaměřit na získávání příspěvků z MŠMT program IV. – údržba
TVZ.
4.3. Do klubů byl rozeslán k připomínkování DŘ FAČR. Termín je do konce dubna.
Usnesení č.29/2013 – výkonný výbor bere na vědomí informace v bodech 4.1. – 4.3.
1

K bodu č. 5 – Informace z komisí
5.1. DK – doposud bez závažnějších problémů, 24 vyloučených, potrestáni rovněž 4
rozhodčí
- navrhuje VV přijmout nového člena do DK pana Františka Bláhu
Hlasování: PRO – 7
5.2. KR – zatím bez potíží, vyhodnocuje se přínos spolupráce s OFS Mladá Boleslav
5.3. STK –
- T.Šercl seznámil VV se stavem ve výběrech OFS a o chystaném turnaji 26.5.2013.
Klubům bude rozeslán dopis ohledně zájmu hrát určitou soutěž mládeže. V případě
většího zájmu soutěže MŽ, vytvoříme samostatnou, jinak budeme pokračovat ve
spolupráci s OFS Kolín.
- dále informoval předseda K.Mašinda o tom, že je jako každoročně problém se
soupiskami A mužstev – 5 klubů
- 14. kolo kompletně přeloženo na středu 1.5.2013
- STK projednala přihlášky družstev MPŽ Straky A a Straky B
- Litol B doposud neodehrála již 3 utkání
- je velice špatné (i někdy nečitelné) vyplňování Zápisů o utkání – STK dává zvážit, zda
nenařídit klubům jejich vyplňování na PC – členové VV zváží do příštího zasedání.
Usnesení č.30/2013 – výkonný výbor bere na vědomí informace v bodech 5.1. – 5.3.
Usnesení č.31/2013 – výkonný výbor schvaluje pana F.Bláhu za člena DK.
K bodu č. 6 – Organizační, různé
6.1. Žádost AFK – příspěvek na brankářskou školu – zatím nedoloženy potřebné doklady
pro přiznání příspěvku
6.2. Otevřený dopis J.Dobeše předsedovi ČOV Jiřímu Kejvalovi – 300 mil. Kč pro kluby
6.3. Akce Zelený trávník – odpověď na dopis TJ Sokola Třebestovice vyhotoví předseda
6.4. Distribuce karet FAČR ve dnech 25. a 26.4.2013 – kontaktní osoba sekretář.
6.5. 15. VH FAČR se uskuteční 8.6.2013
6.6. Do příštího VV si každý připraví připomínky do RS a LA – termín, místo konání.
6.7. Byla předložena sazba za půjčení hřiště pro potřeby OFS (výběry) na 2000,- Kč za
odpoledne (dopoledne)
Hlasování: PRO – 7
Usnesení č.32/2013 – výkonný výbor bere na vědomí informace v bodech 6.1. – 6.6
Usnesení č.33/2013 – výkonný výbor schvaluje sazbu 2000,- Kč za půjčení hřiště pro potřeby
OFS (výběry) za odpoledne (dopoledne)
Příští zasedání VV OFS bude 21.5.2013 od 14.00 hodin.
Zapsal: Antonín Krumpholc
Ing. Radomil Noll v.r
předseda
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Okresní fotbalový svaz Nymburk
Výkonný výbor

Zápis č.05
z jednání výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Nymburk konaného dne 21.5.2013
od 14.00 hodin v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk
Přítomni: Noll, Čepelka, Čuřík, Krumpholc, Mašinda, Novotný, Voborník
Hosté: Šercl, Koníček

Program jednání :

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Kontrola zápisu
Členské příspěvky
Komunikace v OFS od 2013/2014
Informace předsedy
Došlá pošta, org., různé
Informace z komisí, výběry OFS

K bodu č. 1 – Kontrola zápisu
1.1. Úvodní slovo – Noll
Usnesení č.34/2013 – výkonný výbor schvaluje zápis č.04 ze dne 23.4.2013
K bodu č. 2 – Členské příspěvky 2013
2.1. Jedná se o vlastní zdroje FAČR
OFS Nymburk má 3817 členů a z toho je 1359 mládeže
Příspěvek bude vypočítán dle usnesení naší VH a bude zaslán jednotlivým klubům na
účet. Kdo účet nemá, převezme si ho, po dohodě s paní Rytinovou v době pokladních
hodin, osobně.
Hlasování: PRO – 7,
Usnesení č.35/2013 – výkonný výbor schvaluje způsob vyplácení příspěvku
K bodu č. 3 – Komunikace v OFS od ročníku 2013/2014
3.1. Výsledky, los soutěže, obsazení RO – bude zachováno na www.fotbal.cz – ofs nymburk
3.2. Zprávy OFS Nymburk, zprávy komisí, dokumenty, podklady – bude nově na internetové
adrese www.ofsnymburk.cz
- komunikace emailem
- sekretář OFS: info@ofsnymburk.cz (po dobu podzimní části
soutěže bude ještě souběžně používána adresa fotbal@ostjsknb.cz)
- komunikace emailem
- předseda OFS : predseda@ofsnymburk.cz
- obsazení soutěží: obsazeni@ofsnymburk.cz
- výsledky:
karelmasinda@seznam.cz
Usnesení č.36/2013 – výkonný výbor schvaluje navržený systém komunikace v OFS
K bodu č. 4 – Informace předsedy
4.1. Proběhla schůzka mezi OS a OFS za účelem vyhodnocení loňského roku. Po
projednání ve VV OS dojde k některým úpravám smlouvy – některé platby přímo pod
OFS (telefon, internet a pod.)
4.2. Informace o způsobu dělení dotací FAČR a dohodě FAČR, ČUS.
4.3. Informace o plánovaných úpravách – elektronická registrace a pod.
4.4. Dělení státních dotací z MŠMT.
Usnesení č.37/2013 – výkonný výbor bere na vědomí informace v bodech 4.1. – 4.4.
1

K bodu č. 5 – Došlá pošta, organizační, různé
5.1. Žádost AFK – příspěvek na brankářskou školu – AFK doplnil požadované, tj. jména
brankářů a četnost tréninků ( 1xtýdně) – proto VV uvolní částku 15 000,- Kč na její
činnost.
Hlasování: PRO – 7
5.2. Členské karty FAČR – distribuce probíhá, bude dána informace ještě do Zpravodaje
5.3. V sobotu 8.6.2013 proběhne VH FAČR – delegát za OFS Nymburk - Ing.Noll
Hlasování: PRO – 7
5.4. Předseda seznámil VV s návrhem smlouvy s paní Rytinovou
5.5. Přípis Sokola Kostomlaty – žádost o osvobození poplatku za mládežnické družstvo
(nečlenství v ČUS).
Hlasování: PRO – 4, PROTI – 2, ZDRŽEL SE – 1
5.6. Připomínky do RS:
5.6.1. - Návrh, aby družstva dospělých hrající OP vyplňovala zápisy o utkání na PC
Hlasování: PRO – 4, PROTI – 2, ZDRŽEL SE – 1
5.6.2. - Točení nápojů při utkání do skla – jen ve vyhrazených prostorách
Hlasování: PRO – 3, PROTI – 3, ZDRŽEL SE – 1
5.6.3. - Točení nápojů při utkání do skla – plně v odpovědnosti klubů
Hlasování: PRO – 3, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 4
Vzhledem k tomu, že nebyl přijat ani jeden protinávrh, zůstává v platnosti současný stav
dle RS.
Usnesení č.38/2013 – výkonný výbor bere na vědomí informace v bodech 6.1. – 6.6
Usnesení č.39/2013 – výkonný výbor schvaluje částku 15 000,- Kč pro brankářskou školu,
částka bude zaslána na účet AFK Nymburk.
Usnesení č.40/2013 – výkonný výbor schvaluje předsedu Ing.Radomila Nolla na VH FAČR
Usnesení č.41/2013 – výkonný výbor schvaluje zrušení poplatků mládežnických družstev –
nečlenů ČUS a ukládá toto zapracovat do RS
Usnesení č.42/2013 – výkonný výbor schvaluje vypisování Zápisů o utkání na PC u OP
dospělých od soutěžního ročníku 2013/2014
K bodu č. 6 – Informace z komisí
6.1. DK – stále bez závažnějších problémů
6.2. KR – Spolupráce s OFS Mladá Boleslav ohledně výměny RO zatím nebude
6.3. STK – práce komise probíhá bez problémů
- příprava přihlášek do soutěží na příští ročník
Usnesení č.43/2013 – výkonný výbor bere na vědomí informace v bodech 6.1. – 6.3.
Příští zasedání VV OFS bude 27.6.2013 od 14.00 hodin.
Zapsal: Antonín Krumpholc
Ing. Radomil Noll v.r
předseda
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Okresní fotbalový svaz Nymburk
Výkonný výbor

Zápis č.06
z jednání výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Nymburk konaného dne 13.6.2013
od 14.00 hodin v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk
Přítomni: Noll, Čepelka, Čuřík, Krumpholc, Mašinda, Novotný, Voborník
Hosté: Šercl, Koníček, Brett

Program jednání :

1)
2)
3)
4)

Kontrola zápisu
Odvolání TJ Sokol Lipník
Informace předsedy
Došlá pošta, org., různé

K bodu č. 1 – Kontrola zápisu
1.1. Úvodní slovo – Noll
Usnesení č.44/2013 – výkonný výbor schvaluje zápis č.05 ze dne 21.5.2013
K bodu č. 2 – Odvolání TJ Sokol Lipník
2.1. VV obdržel odvolání TJ Sokola Lipník proti rozhodnutí STK OFS Nymburk ve věci
neoprávněného startu hráče AFK Milovice B, Emila Holeše, v utkání A2A 2404 Milovice
– Lipník.
Vzhledem k tomu, že nebyly doloženy všechny náležitosti k odvolání, vyzývá VV TJ
sokol Lipník k jejich doplnění – potvrzení o zaslání odvolání protistraně.
Usnesení č.45/2013 – výkonný výbor pozastavuje projednání odvolání TJ Sokol Lipník do
doby doložení potřebných náležitostí.
K bodu č. 3 – Informace předsedy
3.1. Byla podána informace o setkání předsedů OFS na kterém byl přítomen pan Kormaník
a byly projednány podmínky krajských finále přípravek.
- Dotace na výběry OFS – plošné rozdělení á 20 000,- Kč nerespektuje potřeby
v jednotlivých krajích.
- Vyhodnocení akce „létající trenéři“. Akce splnila představy OFS.
- návrh změny v herním systému žáků – vazba na mladší žáky
- návrh na změnu dělení finančních prostředků pro OFS a KFS
3.2. Předseda podal informace o průběhu 15. VH FAČR
Usnesení č.46/2013 – výkonný výbor bere na vědomí informace v bodech 3.1. – 3.2.
K bodu č. 4 – Došlá pošta, organizační, různé
4.1. Byla předložena Smlouva s paní Rytinovou ohledně vykonávání ekonomických služeb
pro OFS.
Hlasování: PRO – 7
4.2. Věcné ceny pro vyhodnocení na LA – poháry, pro prvního míč, diplomy, u mládeže ještě
medaile.
Hlasování: PRO – 7
Usnesení č.47/2013 – výkonný výbor schvaluje body 4.1. a 4.2.
Příští zasedání VV OFS bude 27.6.2013 od 14.00 hodin.
Zapsal: Antonín Krumpholc
Ing. Radomil Noll v.r
předseda
1

Okresní fotbalový svaz Nymburk
Výkonný výbor

Zápis č.07
z jednání výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Nymburk konaného dne 27.6.2013
od 14.00 hodin v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk
Přítomni: Noll, Čepelka, Čuřík, Krumpholc, Mašinda, Voborník
Omluveni: Novotný,
Hosté: Brett, Šercl, Zábraha

Program jednání :

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Kontrola zápisu
Odvolání TJ Sokol Lipník
Zpráva RK
Informace předsedy
Informace z komisí
Došlá pošta, org., různé

K bodu č. 1 – Kontrola zápisu
1.1. Úvodní slovo – Noll
Usnesení č.48/2013 – výkonný výbor schvaluje zápis č.06 ze dne 13.6.2013
K bodu č. 2 – Odvolání TJ Sokol Lipník
2.1. Bylo opětovně projednáno odvolání TJ Sokol Lipník. Na základě dodatečně obdržených
písemností byl podán návrh na zamítnutí odvolání.
Hlasování: PRO - 6
Usnesení č.49/2013 – výkonný výbor zamítá odvolání TJ Sokol Lipník proti rozhodnutí STK ve
věci neoprávněného startu hráče AFK Milovice Emila Holeše v utkání A2A 2404 Milovice B Lipník
K bodu č. 3 – Zpráva RK
3.1. VV projednal předloženou zprávu RK OFS.
- konečný stav hospodaření a rozpočet nebyl zveřejněn ve Zpravodaji – tyto materiály
byly v podkladech jednání VH OFS a do klubů bylo zasláno schválené Usnesení
z tohoto jednání
- dohody a smlouvy – po zvolení nového VV nebyly obnoveny – bude provedeno do
konce července
- desky s tištěnými Zpravodaji budou k dispozici v místnosti u sekretáře
- účetní sestavy a dotační dopisy – po dohodě jsou k dispozici k nahlédnutí
Usnesení č.50/2013 – výkonný výbor bere na vědomí zprávu RK a nápravná opatření
K bodu č. 4 – Informace předsedy
4.1. Proběhlo první zasedání nově zvoleného VV FAČR. Mimo jiné bylo řešeno:
- řešení pomoci zatopeným klubům
- odvolání trenérů u mládežnických družstev
- změny v SŘ FAČR
Na základě těchto skutečností provede VV změny v RS až na příštím zasedání.
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K bodu č. 5 – Informace z komisí
5.1. DK
- jaro se hrálo velice slušně, převody trestů jsou po dlouhé době minimální, 6
dospělých a 1 žák.
5.2. KR
- rozhodčí mají za sebou fyzické prověrky.
- RO Pavel Novotný oznámil ukončení činnosti.
- KR uvažuje o uspořádání školení pro delegáty
5.3. STK - výběry OFS – připravuje se letní soustředění v Seleticích, trenérsky
zabezpečeno, do konce června se mohou závazně přihlásit.
- přihlášky do soutěží, doposud je přihlášeno 16 MPŽ, 29 SPŽ, 2 Ml. žáci, 9 D, 16
7+1(OPohár) a 13 Ž (10+1)
- snaha o dohodu s Kolínem o možnosti střídavého startu mezi okresy u klubů na
rozhraní okresů
- stále chybí několik zápisů, především z OPoháru, pokud nebudou dodány do
příštího zasedání STK, budou zkontumovány
- STK připravuje rozdělení jednotlivých družstev do skupin
- začátek soutěží řízených OFS Nymburk je 25.8.2013
- losovací aktiv se uskuteční ve čtvrtek 25.7.2013 od 17.00 hodin v sokolovně
v Křinci.
Byl předložen návrh, aby jednu skupinu IV. třídy tvořily „B“ mužstva, pokud jich bude
přihlášen dostatečný počet, t.j. 11 – 12.
Hlasování: PRO – 3, PROTI – 2, ZDRŽEL SE – 1. Návrh nebyl přijat.
Usnesení č.51/2013 – výkonný výbor bere na vědomí informace z komisí
K bodu č. 6 – Došlá pošta, org., různé
6.1. Obdrželi jsme dopis z FAČR, ve kterém je zrušeno členství klubům FC Okřínek, AC
Činěves a TJ Sokol Činěves.
6.2. Přípis TJ Sokol Tatce – vzdání se odvolání, vklad 200,- bude vrácen.
Příští zasedání VV OFS bude v úterý 23.7.2013 od 14.00 hodin.
Zapsal: Antonín Krumpholc

Ing. Radomil Noll v.r
předseda
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