Okresní fotbalový svaz Nymburk
Výkonný výbor

Komuniké k zasedání VV č.11 ze dne 5.11.2013
1) VV vyhověl odvolání TJ Sokol Kounice Utkání III.A třídy A2A 0205 Kounice- Bříství, se
kontumuje 3:0 a 3 body ve prospěch TJ Sokol Kounice
2) VV schvaluje: - převod dvou mobilních telefonů na paušál (nabídka SKFS)
- Ekonomické náležitosti za 2 a 3 čtvrtletí
- Vypovězení smlouvy s Obzor reality
- Aleše Dočkala za člena DK OFS
3) VV bere na vědomí:
- Přípis SKFS – školení trenérů licence „C“
- Distribuce členských karet
- SKFS – paní Žáková – žádost o aktualizaci RO
- Nabídka poštovní spořitelny Era
- Přípis TJ Hrubý Jeseník
- Pozvánka na aktiv předsedů RK
- Komuniké OK FAČR
- Komuniké VV č.4 FAČR
- Zprávu RK OFS
- Zápis z jednání zástupců OFS a OS TJ/SK
- Zprávy z komisí OFS

Zapsal: Antonín Krumpholc
Ing. Radomil Noll v.r
předseda

1

Okresní fotbalový svaz Nymburk
Výkonný výbor

Komuniké k zasedání VV č.12 ze dne 19.11.2013
1) VV schvaluje: - Zápis č.11
- Proúčtování dotace na výběry OFS dle usnesení VH
- Ukončení pronájmu budovy OS dohodou k 31.12.2013
2) VV bere na vědomí:
- Komuniké VV FAČR č.5
- Komuniké OK FAČR č.4 ze dne 5.11.2013
- Informaci o příspěvku na kemp mládeže
- Informaci o příspěvku na výběry OFS
- Informaci o vypovězení nájmu s Obzor reality dohodou k 31.12.2013
- Zprávy z komisí OFS

Zapsal: Antonín Krumpholc
Ing. Radomil Noll v.r
předseda

1

Okresní fotbalový svaz Nymburk
Výkonný výbor

Komuniké k zasedání VV č.13 ze dne 17.12.2013
1) VV schvaluje: - Zápis č.12
- Smlouvu o součinnosti s OS TJ/SK Nymburk
2) VV bere na vědomí:
- Komuniké VV FAČR č.6
- Informace o novém IS FAČR
- Informace o úpravě Registračního řádu FAČR
- Informace o úpravě Organizační směrnice FAČR
- Informaci o ukončení smlouvy s ekonomkou k 31.12.2013
- Informace o konání VH OS TJ/SK Nymburk dne 12.12.2013

Zapsal: Antonín Krumpholc
Ing. Radomil Noll v.r
předseda

1

Okresní fotbalový svaz Nymburk
Výkonný výbor

Komuniké k zasedání VV č.14 ze dne 4.2.2014
1) VV schvaluje: - Zápis č.13
- Potvrzení hlasování PER ROLLAM nominaci k udělení ocenění Dr. Jíry
a postoupení pohledávky vůči společnosti Obzor reality
- Paní Čepelákovou k vedení účetnictví OFS
- Rozpočet OFS na rok 2014
2) VV bere na vědomí:
- Komuniké VV FAČR č.7
- Informace o změně DŘ čl. 43 a čl. 49
- Odeslání aktualizace klubů OFS na FAČR
- Informaci o ukončení smlouvy se sekretářem k 31.12.2013
- Informace o konání turnaje OFS pro SPŽ a MPŽ dne 8.3.2014

Zapsal: Antonín Krumpholc
Ing. Radomil Noll v.r
předseda

1

Okresní fotbalový svaz Nymburk
Výkonný výbor

Komuniké k zasedání VV č.15 ze dne 25.3.2014
1) VV schvaluje: 2) VV zamítá:

-

Zápis č.14
Úkol pro kluby – zaslat do 20.5.2014 kopii účtu, stanovy a dotazník
Doplněnou listinu RO OFS Nymburk
Listinu delegátů OFS Nymburk
Podání žaloby na Reality obzor
Průběžné uzavírání smluv o PP dle potřeby
Odvolání RO Františka Křivky proti rozhodnutí DK č. 86/13-14

3) VV bere na vědomí:
- Komuniké VV FAČR č.8
- Zaslání inventarizace zapůjčeného majetku FAČR
- Zaslání účetní závěrky
- Žádost AFK Nymburk o příspěvek na brankářskou školu a žádá o
předložení vyúčtování loňského roku a seznamu brankářů
- Informaci o komunikaci s FAČR prostřednictvím J.Koláře
- Informaci o setkání předsedů OFS Stč. kraje dne 2.4.2014
- Informaci o akci Zelený trávník
- Povinnost klubů stanovit administrátora pro zajišťování hostování a
přestupů elektronicky
- Informaci o konání VH Okresního sdružení TJ-SK dne 29.4.2014

Zapsal: Antonín Krumpholc
Ing. Radomil Noll v.r
předseda

1

Okresní fotbalový svaz Nymburk
Výkonný výbor

Komuniké k zasedání VV č.16 ze dne 22.4.2014
1) VV schvaluje: - Zápis č.15
- Postoupit projekt SK AFK Semice k dalšímu kolu schvalování akce
„Zelený trávník“
2) VV bere na vědomí:
- Komuniké VV FAČR č.9
- Konání VH FAČR dne 7.6.2014
- Informace ze setkání předsedů OFS na SKFS
- Informaci o konání VH OS TJ-SK dne 29.4.2014
- Informaci STK o neuhrazených pokutách TJ Litol a TJ Kounice
- Informaci o výběrech U11 a U12, U11 bude hrát krajské finále

Zapsal: Antonín Krumpholc
Ing. Radomil Noll v.r
předseda

1

Okresní fotbalový svaz Nymburk
Výkonný výbor

Komuniké k zasedání VV č.17 ze dne 20.5.2014
1) VV nařizuje: - TJ Litol zaplatit pokutu za vystoupení B mužstva ze soutěže do
31.5.2014 a ukládá za nerespektování rozhodnutí STK pokutu 500,Kč. V případě, že nebude pokuta uhrazena, bude klub předán do DK.
2) VV schvaluje: -

Zápis č.16
Úpravu smlouvy o součinnosti s OS
Uzavření smlouvy s OS o hrazení služeb účetní
Navýšení odměny účetní
Pokutování klubu při vystoupení z rozehrané soutěže v nepostupových
soutěžích
Příspěvek na turnaj spolupořádaný s TK Lysá n.L.

3) VV bere na vědomí:
- Komuniké VV FAČR č.10
- Komuniké z řádného zasedání Odvolací komise FAČR ze dne 7.5.2014
- Informaci o neúčasti 16 klubů na aktivu mládeže
- Informaci o připravované změně RP na střídavý start pro příští soutěžní ročník
- Informaci o tom, že Losovací aktiv proběhne v Kostomlatech n.L., předběžný
termín je stanoven na 24.7.2014

Zapsal: Antonín Krumpholc
Ing. Radomil Noll v.r
předseda

1

Okresní fotbalový svaz Nymburk
Výkonný výbor

Komuniké k zasedání VV č.18 ze dne 26.6.2014
1) VV schvaluje: - Zápis č.17
- Požádat RK OFS o pomoc ohledně vyúčtování příspěvku na
brankářskou školu
2) VV bere na vědomí:
- Komuniké VV FAČR č.11
- Informace z VH FAČR dne 7.6.2014
- Informace o mládežnickém fotbale od Ing. Kormaníka
- Informaci o veteránském fotbale FAČR
- Informaci STK o přehledu udělených pokut pro jednotlivé kluby
- Informaci DK o přehledu vybraných poplatků
- Informaci KR o aktivu rozhodčích
- Informaci o počtu družstev v jednotlivých třídách a jednáních s okolními
okresy o možnosti sloučení dorostu
- Rozhodnutí soudu – platební rozkaz na Reality obzor
- Vybrané kluby na Program IV. MŠMT: Kostelní Lhota, Loučeň, Lysá
nad Labem, Sokoleč a Třebestovice

Zapsal: Antonín Krumpholc
Ing. Radomil Noll v.r
předseda

1

Okresní fotbalový svaz Nymburk
Výkonný výbor

Komuniké k zasedání VV č.19 ze dne 15.7.2014
1) VV schvaluje: -

Zápis č.18
Přijetí SK Úvaly do soutěže 7+1
Spojení OP dorostu s Kutnou Horou
Příspěvek 1500,- Kč na utkání hraná na kutnohorsku
Proplácení odměn RO v mládežnických soutěžích
Snížení cestovného RO na 5,- Kč/km
Zakoupení brankářských setů pro soutěže SPŽ a MPŽ
Změnu v soutěži 7+1 od ročníku 2015/2016, pouze mladší žáci
Nominační listinu RO a delegátů OFS
Hospodaření OFS za první pololetí 2014
Změnu pravidel pro čerpání mimořádných finančních příspěvků
Přijetí SK POLABAN Nymburk o.s. za člena FAČR

2) VV neschvaluje:
- Rozšíření OP dospělých na 16 účastníků
3) VV ukládá:

- TJ Litol uhradit pokutu 1000,- Kč za pozdní zaslání přihlášky mládeže

4) VV bere na vědomí:
- Avízo na zaslání zálohy na provoz OFS
- Vyhodnocení ankety rozdělení družstev IV.tříd
- Přípis TJ Sokol Budiměřice ohledně SPŽ
- Email od pana Velenského
- Změnu RP u střídavého startu a STD

Zapsal: Antonín Krumpholc
Ing. Radomil Noll v.r
předseda

1

Okresní fotbalový svaz Nymburk
Výkonný výbor

Zápis č.10
z jednání mimořádného výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Nymburk konaného
dne 23.9.2013 od 14.00 hodin v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk
Přítomni: Noll, Krumpholc, Mašinda, Voborník, Novotný, Čuřík (omluvený pozdní příchod
14.30)
Omluveni: Čepelka
Hosté: Ryšánek, Šercl

Program jednání :

1)
2)
3)
4)
5)

Došlá pošta – od Bc. Ryšánka
Kontrola zápisu
Došlá pošta ostatní
Informace z komisí
Organizační, různé

K bodu č. 1 – Došlá pošta od Bc. Ryšánka
1.1. Úvodní slovo – Noll, seznámil členy VV s korespondencí, kterou jmenovaný zaslal
nejenom na OFS Nymburk, ale i na FAČR a okolní OFS.
V dalším průběhu vysvětloval pan Ryšánek svůj pohled na celou problematiku,
nevysvětlil však, proč postupoval tímto způsobem a neměl snahu toto řešit jednáním na
VV OFS.
Dále vznesl stížnost na jednání předsedy, ing. Nolla, že zasahuje do činnosti DK.
Jednalo se o stažení výpočetní techniky z jednání DK a psaní zápisu do knihy. VV
neshledává na této věci žádný zásah do činnosti DK OFS.
1.2. Rozhodnutí ve věci „Podnětu“ Bc. Martina Ryšánka je nedílnou součástí tohoto zápisu.
1.3. Vzhledem k tomu, že pan Ryšánek postoupil tento svůj podnět i tisku a televizi Prima,
dohodl se VV, že se k této kauze bude vyjadřovat pouze předseda Ing. Radomil Noll.
K bodu č. 2 – Kontrola zápisu
2.1. Úvodní slovo – Noll
2.2. K bodu 1.2. – kontrola provedena, TJ Sokol Křečkov upozorněn, že doposud poplatek
neuhradil.
2.3. K bodu 3.3. – kontrola placení nájemného od Reality obzor – doposud zaplaceno
nájemné jenom do dubna. Zaslán email upozorňující na dluh nájemného.
Usnesení č.68/2013 – výkonný výbor schvaluje zápis č. 09 ze dne 3.9.2013
K bodu č. 3 – Došlá pošta ostatní
3.1. Email z TJ Sokol Kounice – odvolání proti rozhodnutí DK.
VV neprojednal, toto podání nesplňuje náležitosti pro odvolání. STK provedla odvolání
kontumace utkání na základě opravy rozhodnutí DK.
3.2. Předložena tabulka na dotace pro mládež včetně dotací za uspořádané turnaje a za
reprezentaci ve výběrech OFS.
Hlasování: PRO – 6
3.3. Předložen návrh na zakoupení nového PC.
Hlasování: PRO - 6
Usnesení č.69/2013 – výkonný výbor schvaluje rozdělení uvedených příspěvků v bodě 3.2.pro
mládež v celkové výši 156 480,- Kč
Usnesení č.70/2013 – výkonný výbor schvaluje nákup PC pro potřeby OFS dle bodu 3.3.
1

K bodu č. 4 – Informace z komisí
4.1.

T. Šercl – informace o okresních výběrech – 3.10. proběhne v Praze na Strahově první
turnaj výběrů ročníky 2002 a 2003. Nominace je provedena, doprava zajištěna. Pozvání
bude rozesláno na kluby i rodiče.
4.2. KR – Předseda KR předložil VV ke schválení Nominační listinu RO.
Hlasování: PRO - 6
4.3. STK – až na odvolání rozhodnutí o kontumaci utkání (změna převodu trestů z DK) bez
větších problémů.
Usnesení č.71/2013 – výkonný výbor schvaluje Nominační listinu RO
Usnesení č.72/2013 – výkonný výbor bere informace na vědomí
K bodu č. 5 – Organizační, různé
Příští zasedání VV OFS bude v úterý 22.10.2013 od 14.00 hodin.
Zapsal: Antonín Krumpholc

Ing. Radomil Noll v.r
předseda

2

Okresní fotbalový svaz Nymburk
Výkonný výbor
Rozhodnutí ve věci „Podnětu“ Bc. Martina Ryšánka
1)

VV OFS Nymburk bere na vědomí informaci Bc. Ryšánka o „Podnětu“ zaslanému
k Odvolací komisi FAČR, kde napadá čl.18 Rozpisu soutěže 2013/2014 OFS Nymburk.

VV k tomuto podnětu zaujímá toto stanovisko:
Rozpis soutěže byl schválen VV a je platný ve všech jeho bodech do konečného rozhodnutí
Odvolací komise FAČR. Článek 18 byl do Rozpisu soutěže (dále jen RS) začleněn s ohledem
na počet hráčů v jednotlivých družstvech – neustálý úbytek hráčů. RS dal možnost výběru
s využitím kompenzačního poplatku a následném uvolnění činnosti hráče, nebo nevyužití
tohoto poplatku a následné potrestání hráče na 1 SU.
Jednotlivé kluby měly možnost se k tomuto bodu vyjádřit na Losovacím aktivu v červenci 2013.
Na tomto aktivu k žádným připomínkám ani námitkám ohledně kompenzačního poplatku
nedošlo.
Z dosavadních zkušeností je patrné, že značná část družstev (hráčů) tuto možnost využívá
bez jakýchkoli výhrad a připomínek.
Hlasování: RS OFS Nymburk je platný: PRO -6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0
Usnesení č.66/2013 – výkonný výbor konstatuje, že RS ročník 2013/2014 je až do případného
konečného rozhodnutí Odvolací komise FAČR platný.

2)

VV obdržel kopii výzvy všem klubům v působnosti OFS Nymburk, zaslané
Bc.Ryšánkem. V ní vyzývá kluby k dobrovolnému nerespektování čl. 18 RS.

VV zastává názor, že člen disciplinární komise a rozhodčí OFS Nymburk, určitým způsobem
zastupuje (reprezentuje) okresní fotbalový svaz. VV má za to, že není vhodné, aby osoba
zastupující (reprezentující) OFS, která podněcuje kluby, či osoby, k nerespektování platného
RS, byla zastoupena v jakékoliv jeho složce.
Na základě těchto skutečností je podán návrh na odvolání Bc. Martina Ryšánka z členství
v disciplinární komisi OFS Nymburk.
Hlasování: Odvolat Bc. Martina Ryšánka jako člena DK: PRO -6, PROTI -0, ZDRŽEL SE -0
Usnesení č.67/2013 – výkonný výbor odvolává, Bc. Martina Ryšánka jako člena DK OFS
Nymburk

Ing. Radomil Noll v.r.
předseda OFS
Za správnost: Antonín Krumpholc
V Nymburce 23.9.2013
3

Okresní fotbalový svaz Nymburk
Výkonný výbor

Zápis č.08
z jednání výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Nymburk konaného dne 23.7.2013
od 14.30 hodin v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk
Přítomni: Noll, Čepelka, Čuřík, Krumpholc, Mašinda, Voborník, Novotný
Hosté: Šercl, Zábraha

Program jednání :

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

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

K bodu č. 1 – Kontrola zápisu
1.1. Úvodní slovo – Krumpholc
Usnesení č.52/2013 – výkonný výbor schvaluje zápis č.07 ze dne 27.6.2013
K bodu č. 2 – Došlá pošta
2.1. Aktiv pro předsedy DK se uskuteční dne 7.8. 2013 na Strahově v sídle ČUS.
2.2. Přípis TJ Sloveč – návrh na zvážení možnosti zvýšení počtu střídajících hráčů.
2.3. Žádost paní Jitky Koukalové o snížení příspěvku na kemp.
Předložen návrh na 500,- Kč.
Hlasování: PRO – 6 ZDRŽEL SE – 1
2.4. Informace Ing.Kormaníka – výběry U11, U12 – meziokresní utkání budou probíhat
turnajovým způsobem
2.5. Komuniké č.2 z jednání VV FAČR
2.6. Nabídky společností prodávající sportovní zboží.
2.7. Pravidla a Sobory předpisů – sekretář objedná 110 ks Souboru předpisů a 40 ks
Pravidel
Usnesení č.53/2013 – výkonný výbor schvaluje žádost paní Koukalové
K bodu č. 3 – Informace předsedy
3.1. Na kemp mládeže obdržíme dotaci 15 tisíc Kč.
3.2. Byly předloženy smlouvy o reklamě – reklamy budou na našich internetových stránkách
- Žaluzie Suchý
- Šampion – BELsport – bude přidáno do názvu soutěže SPŽ
- TOMFIN – bude přidáno do názvu soutěže MPŽ
Hlasování: PRO – 7
3.3. Byly vráceny podepsané smlouvy na dotace.
3.4. Na kemp v Seleticích je doposud přihlášeno celkem 34 zájemců.
Usnesení č.54/2013 – výkonný výbor schvaluje smlouvy o reklamě
Usnesení č.55/2013 – výkonný výbor bere na vědomí informace předsedy
K bodu č. 4 – Informace z komisí
4.1. STK informovala o odhlášení mužstva Polabanu Nymburk B ze soutěže. Uvolněné
místo bude nabídnuto mužstvu Křečkov A.
Usnesení č.56/2013 – výkonný výbor bere informaci na vědomí
1

K bodu č. 5 – Příprava LA
5.1. STK připravila termínovou listinu, bude zveřejněna na internetu.
5.2. Úpravy v RS pro ročník 2013-2014.
5.2.1. Návrh na zvýšení počtu střídajících hráčů – 5 dorostenců, 5 dospělých
Hlasování: PRO -6, PROTI – 1
5.2.2. Návrh na disciplinární řízení – po 2 žlutých se hráč může „vyplatit“ částkou 500,- Kč u
dospělých, 200,- Kč u dorostu a 100,- Kč u žáků.
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1
5.2.3. Návrh změny hodnocení soutěží – vítěz 3 body, nerozhodně – každý bod a vítěz
pokutových kopů, další bod.
Hlasování: PRO – 0, PROTI – 6, ZDRŽEL SE – 1
5.2.4. Návrh, aby hráč mohl mít, v soutěžích řízených OFS Nymburk, jinou barvu pásky než na
stulpnách a jinou barvu oteplováků.
Hlasování: PRO – 7
5.2.5. Návrh sjednotit doporučené změny z RS OFS Kolín.
Hlasování: PRO - 7
Usnesení č.57/2013 – výkonný výbor schvaluje navýšení počtu střídajících dle bodu 5.2.1.
Usnesení č.58/2013 – výkonný výbor schvaluje možnost vyplacení po 2 ŽK dle bodu 5.2.2.
Usnesení č.59/2013 – výkonný výbor neschvaluje zavedení tříbodového hodnocení utkání dle
bodu 5.2.3.
Usnesení č.60/2013 – výkonný výbor schvaluje použití odlišných barev pásky a oteplováků
Usnesení č.61/2013 – výkonný výbor schvaluje RS a sjednotit některé doporučené změny
s RS OFS Kolín
K bodu č. 6 – Došlá pošta, org., různé
Příští zasedání VV OFS bude v úterý 27.8.2013 od 14.00 hodin.
Zapsal: Antonín Krumpholc

Ing. Radomil Noll v.r
předseda

2

Okresní fotbalový svaz Nymburk
Výkonný výbor

Zápis č.09
z jednání výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Nymburk konaného dne 3.9.2013
od 14.30 hodin v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk
Přítomni: Noll, Čepelka, Čuřík, Krumpholc, Mašinda, Voborník, Novotný
Hosté: Šercl

Program jednání :

1)
2)
3)
4)
5)

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

K bodu č. 1 – Kontrola zápisu
1.1. Úvodní slovo – Noll
1.2. Sekretář provede kontrolu, zda TJ Sokol Křečkov A uhradil poplatek za nabídnutý
přestup místo odhlášeného mužstva Polaban Nymburk B.
Usnesení č.62/2013 – výkonný výbor schvaluje zápis č.08 ze dne 23.7.2013
K bodu č. 2 – Došlá pošta
2.1. Přípis TJ Liblice – informace o odvolání proti přestupu hráče Nekoly do TJ Sokol Tatce
2.2. Nařízení KR – správný postup RO při vyplňování ZOU
K bodu č. 3 – Informace předsedy
3.1. Komuniké ze 3. zasedání VV FAČR
3.2. Návrh na dělení dotace z programu V. MŠMT dle usnesení VH OFS – částku 40% (t.j.
132880,- Kč) na mládežnická družstva dle předložené tabulky.
Hlasování: PRO – 7
3.3. Sekretář provede kontrolu placení nájemného od Reality obzor.
3.4. Na základě sdělení J. Voborníka není k dispozici přehled účetnictví za II.Q – společně
s P. Zábrahou provedou kontrolu.
3.5. Spolupráce s OS – je třeba ještě dořešit některé nejasnosti ve výši finančního podílu
OFS na krytí nákladů – do konce září.
Usnesení č.63/2013 – výkonný výbor schvaluje rozdělení dotace 132 880,- Kč pro družstva
mládeže
Usnesení č.64/2013 – výkonný výbor bere na vědomí informace předsedy
K bodu č. 4 – Informace z komisí
4.1. T. Šercl – informace o průběhu kempu mládeže v Seleticích. Celkem 29 účastníků,
kemp proběhl bez vážnějších problémů. Všemi hodnocen jako vydařený, splnil
představy trenérů.
2.9.2013 proběhla schůzka s ing.Kormaníkem – okresní výběry budou hrát turnajovým
způsobem 1x na podzim, 1x na jaře.
4.2. KR – Nominační listina RO bude ještě upravená po opravných zkouškách.
Je třeba vylepšit komunikaci mezi STK a KR při změnách termínu a času utkání.
RO se stále setkávají s problémem platných názvů klubů.
4.3. STK - TK Slovan Lysá n.L. odhlásil ze soutěže družstvo MPŽ.
- Několik připomínek na velké vzdálenosti soupeřů v OP SPŽ.
1

4.4.

DK

- Soupisky letos bez problémů, všichni zaslali včas.
- Psaní ZOU v OP dospělých na PC – pouze drobné nedostatky, jinak v pořádku.
- začátek soutěže zatím bez závažnějších problémů.

Usnesení č.65/2013 – výkonný výbor bere informace na vědomí
K bodu č. 5 – Organizační, různé
Příští zasedání VV OFS bude v úterý 22.10.2013 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.09
z jednání výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Nymburk konaného dne 3.9.2013
od 14.30 hodin v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk
Přítomni: Noll, Čepelka, Čuřík, Krumpholc, Mašinda, Voborník, Novotný
Hosté: Šercl
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od 14.30 hodin v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk
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132880,- Kč) na mládežnická družstva dle předložené tabulky.
Hlasování: PRO – 7
3.3. Sekretář provede kontrolu placení nájemného od Reality obzor.
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3.5. Spolupráce s OS – je třeba ještě dořešit některé nejasnosti ve výši finančního podílu
OFS na krytí nákladů – do konce září.
Usnesení č.63/2013 – výkonný výbor schvaluje rozdělení dotace 132 880,- Kč pro družstva
mládeže
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4.1. T. Šercl – informace o průběhu kempu mládeže v Seleticích. Celkem 29 účastníků,
kemp proběhl bez vážnějších problémů. Všemi hodnocen jako vydařený, splnil
představy trenérů.
2.9.2013 proběhla schůzka s ing.Kormaníkem – okresní výběry budou hrát turnajovým
způsobem 1x na podzim, 1x na jaře.
4.2. KR – Nominační listina RO bude ještě upravená po opravných zkouškách.
Je třeba vylepšit komunikaci mezi STK a KR při změnách termínu a času utkání.
RO se stále setkávají s problémem platných názvů klubů.
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