Okresní fotbalový svaz Nymburk
Výkonný výbor

Komuniké k zasedání VV č.30 ze dne 8.9.2015
1) VV schvaluje

:
- Zápis č.29
- Čtvrtletní splátky 5 000,- Kč pro TJ Jíkev s tím, že poslední splátka
bude k 30.6.2015
- Upravený Rozpis soutěží
- Nákup počítače pro potřeby DK
- Nominační listinu rozhodčích

2) VV bere na vědomí:
-

Informace předsedy ze schůzky na SKFS
Způsob vyúčtování dotace 10 000,- na mládež z FAČR
Informace o poháru Ondrášovka
Zaslání smluv na talentovanou mládež a kemp
Žádosti PČR o doplnění ve věci utkání Jíkev – Stratov
Informace z komisí OFS

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

1

Okresní fotbalový svaz Nymburk
Výkonný výbor

Komuniké k zasedání VV č.31 ze dne 13.10.2015
1) VV schvaluje

2) VV zamítá

:
- Zápis č.30
- Výsledovku hospodaření OFS za I. pololetí letošního roku a
rozdělení dotace Programu V. MŠMT na mládež
- Ukládání pokut za nepotvrzení ZOU vedoucími družstev takto:
Dospělí – 200,- Kč
Dorost + žáci – 100,- Kč
Přípravky – 50,- Kč

:

návrh Bc. Martina Ryšánka na změnu čl. 10, alinea první,
RMS 2015 – 2016 OFS Nymburk

3) VV bere na vědomí:
Komuniké z 23 řádného zasedání VV FAČR
Komuniké z 24 řádného zasedání VV FAČR
Propozice MOS na sezonu 2015 – 2016
Informace o neplacení sběrných faktur některými kluby
Informaci o vítězství našich výběrů U11 a U12 v Čáslavi
Informace o dotaci na pořádání turnaje o pohár starosty města
Poděbrad
Informaci o potížích s vyhlášením dotací P. IV. a VIII. na rok 2016
Informaci o zrušení akce „Zelený trávník“ na tento rok

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

1

Okresní fotbalový svaz Nymburk
Výkonný výbor

Komuniké k zasedání VV č.32 ze dne 16.11.2015
1) VV schvaluje

:

- Zápis č.31
- Změnu v RS OFS Nymburk takto:
Článek 2. Termíny utkání - doplnění o text :
V dohodě o schválení termínu utkání dospělých ( včetně předzápasů) musí být uveden
začátek utkání minimálně o 3 hodiny dříve, než je úřední výkop v daný termín. Jiný
termín nebude řídícím orgánem akceptován.
Článek 4. Organizátor utkání – doplnění o text:
c) hlavní pořadatel je povinen být označen před utkáním, během utkání a po utkání,
výstražnou vestou s nápisem hlavní pořadatel.
Článek 8. Řízení utkání - doplnění o text:
V případě , že nejsou na jakéko-li utkání delegováni asistenti rozhodčího, je povinností
obou družstev (domácí i hosté) zajistit každé jednoho oddílového pomezního
rozhodčího. V případě, že družstvo nesplní tuto povinnost, zajistit na utkání oddílového
pomezního rozhodčího, bude klubu udělena od OFS Nymburk pořádková pokuta 300,Kč a dále je klub povinen uhradit finanční kompenzaci 300,- Kč ve prospěch klubu ,
který zajistí oba oddílové pomezní rozhodčí . Rozhodčím utkání se ukládá povinnost,
uvést do ZOU skutečnost, že družstvo nezajistilo oddílového pomezního rozhodčího, a
to před potvrzením základní části ZOU vedoucími družstev a označit kolonku k předání
do STK. Tímto článkem nejsou dotčena ustanovení Přílohy F Pravidel fotbalu.
- Zakoupení sportovního materiálu pro TJ Sokol Třebestovice v hodnotě 2752,- Kč
- Zakoupení sportovního materiálu - vesty pro kluby s nápisem “hlavní pořadatel“
2) VV bere na vědomí:
Komuniké z 25 řádného zasedání VV FAČR
Dodatek k dotaci programu V. MŠMT
Sdělení k programu VIII. MŠMT
Rozhodnutí VV FAČR nezveřejňovat tabulky a výsledky utkání
přípravek a ml. žáků
Žádost o spolupráci při vyhodnocování ankety Nejúspěšnější
sportovec roku
Odvolání TJ Seletice, oddíl byl vyzván k doplnění podání
Oznámení o ověření počtu utkání našeho OFS
Informace o neplacení sběrných faktur
Informace o turnaji o Pohár starosty města Poděbrad
Termín vyúčtování programu V. do 7.12.2015
Dne 23.11.2015 proběhne na SKFS porada předsedů OFS
Informace o vymožení dlužné částky vůči Obzor reality
VV bere na vědomí informace z komisí
Zapsal: Antonín Krumpholc
Ing. Radomil Noll v.r
předseda

1

Okresní fotbalový svaz Nymburk
Výkonný výbor

Komuniké k zasedání VV č.33 ze dne 15.12.2015
1) VV schvaluje

:

- Zápis č.32
- Termín a místo konání VH OFS ve středu 10.2.2016 od 18.00 hodin v restauraci
U Hroudů v Poříčanech
2) VV bere na vědomí:
Komuniké z 26. řádného zasedání VV FAČR
Termín nominace na cenu JUDr. Václava Jíry do 1.2.2016
Informaci o kontrole nastoupení hráčů uvedených na soupisce
Zapsal: Antonín Krumpholc
Ing. Radomil Noll v.r
předseda

1

Okresní fotbalový svaz Nymburk
Výkonný výbor

Komuniké k zasedání VV č.34 ze dne 19.1.2016
1) VV schvaluje
-

:

Zápis č.33
Nominaci Ivo Ottomanského na cenu Dr. Jíry
Ladislava Langra na udělení ceny Josefa Masopusta
Výsledky hospodaření OFS za IV. Q. 2015
Úhradu odměny RO v opakovaném utkání Seletice – Dymokury
Úhradu konzultací právníka
Karla Mašindu místopředsedou OFS Nymburk
Předložený návrh Stanov OFS Nymburk

2) VV bere na vědomí:
- Komuniké z 26. řádného zasedání VV FAČR
- Rozpis turnajů pořádaných OFS Nymburk, který byl rozeslán do klubů
- Připomínku FAČR o termínu vyúčtování Fotbalové (R)evoluce
- Pozvánku na VH SKFS dne 3.3.2016
- Pozvánku na poradu předsedů KFS a OFS dne 22.1.2016
- Informace z komisí
- Zabezpečení VH dne 10.2.2016 v Poříčanech
- Rezignaci M. Čuříka a M. Čepelky na členy VV OFS Nymburk a stanovuje pětičlenný
VV OFS Nymburk

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

1

Okresní fotbalový svaz Nymburk
Výkonný výbor

Komuniké k zasedání VV č. 35 ze dne 24.3.2016
1) VV schvaluje

:

- Zápis č.34, trvá bod 3.2. a 4.1.
- Částku 5 000,- Kč na opravu napadeného webu OFS
- Pokutu ve výši 500,- Kč pro kluby za neúčast na VH OFS dne 10.2.2016. Jedná se o
FK Dymokury, TJ Jíkev, TJ Sokol Kounice, TJ Litol, TK Slovan Lysá nad Labem, AFK
Milčice, z.s., AFK Milovice, FC Trnavan Rožďalovice, TJ Sokol Vrbice, TJ Dvory a TJ
Sokol Lipník.
- Nákup míčů pro družstva SPŽ a MPŽ
- Kompenzaci cestovného dorostu 1 500,- Kč/zápas hraný na okrese Kutná Hora
2) VV bere na vědomí:
- Komuniké z 27. a 28. řádného zasedání VV FAČR
- Upozornění FAČR na nutnost vedení podvojného účetnictví
- Informaci, že VH FAČR se uskuteční 20.5.2016 v Brně – zúčastní se předseda
- Informaci z MěÚ Nymburk o schválení grantu na turnaj o pohár starosty města
- Námět pro STK – zvážení možnosti navýšení sestupujících a postupujících
- Informace z komisí

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

1

Okresní fotbalový svaz Nymburk
Výkonný výbor

Komuniké k zasedání VV č. 36 ze dne 25.5.2016
1) VV schvaluje
-

:

Zápis č.35
Nákup míčů pro družstva starších žáků, dorostenců a dospělých
Termín konání Losovacího aktivu dne 21.7.2016 v Kamenném Zboží
Zrušení účtu u KB

2) VV ruší :
- Rozhodnutí DK č.88/15-16 a rozhoduje takto:
Uzavření stadionu TJ Křinec na 3 SU s podmínkou na zkušební dobu do 30.9.2016
Pokuta pro TJ Křinec ve výši 1 000,- Kč
- Účet OFS u KB
3) VV bere na vědomí:
- Komuniké z 29. a 30. řádného zasedání VV FAČR
- Informaci o tom, že již nelze přispívat na pořádání turnajů, kluby si můžou požádat
přímo na FAČR
- Informace z komisí
- Smlouvu s MěU Nymburk o příspěvku na turnaj SPŽ o pohár starosty Nymburka
- Odpověď předsedy na dotaz z TJ Hrubý Jeseník
- Zaslání účetní závěrky na soud
- Informace o turnajích MOS
- Žádost o informaci ohledně podúčtu z TJ Tatce – doposud nedošla odpověď z FAČR
- Odpověď předsedy AFK Nymburk ohledně vedení podvojného účetnictví
- Žádost SKFS o nahlášení postupujících do 22.6.2016
- Byla zaslána dotace na provoz OFS
- Informaci o schůzce předsedů OFS – seznámení s nadací sportu Stč. kraje
- Informace z VH FAČR konané dne 20.5.2016
4) VV revokuje své Usnesení č.38/2014 takto:
VV schvaluje snížení dopravného ze 6,- Kč na 5,- Kč/km

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

1

