
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Přítomni: 
- členové:   Zdeněk Duda, ing. Jiří Dlouhý, ing. Jakub Kielar, Josef Mudra, Svatopluk Pešat,  Jan Suszka, ing. 

Karel Turoň,  sekretář Miloš Jež 
- ostatní dr. Karel Mamula (RK) 
  
 
1. Informace z jednání MS KFS 

• Dotace VV na turnaje mládeže 
Z 11 došlých žádostí byly finanční příspěvky rozděleny dle náročností turnajů v celkové výši  57 
tisíc Kč: 
10 tisíc Kč:   Bílovec, Chlebičov 
  5 tisíc Kč:   Jakubčovice, Kylešovice, Bruntál, Studénka, Kopřivnice, Polanka a Smilovice 
  2 tisíce Kč: Starý Jičín 

• Dotace na Sportovní centra mládeže 
Ve smyslu směrnic KM byla klubům s ucelenou strukturou mládeže, které nejsou v programu FAČR 
rozdělena dotace 180 tisíc Kč (80 z FAČR a 100 z prostředků KFS) takto: 
20 tisíc Kč:  Bílovec, Ostrava-Jih, Orlová a Frýdlant 
15 tisíc Kč:  Brušperk, Stará Bělá 
10 tisíc Kč:  Nový Jčín, Bruntál, Staříč, Petřkovice, Krnov, Frenštát 
  5 tisíc Kč:  Staré Město, Fryčovice 

• Na kvalifikaci ČR – Island 16.11. v Plzni nabízí FAČR členům VV lístky (nepřenosné, na jméno). P. 
Duda vyzývá členy ke zvážení účasti  

• Ve stejném dni 16.11. proběhne v Plzni v hotelu Mariot porada předsedů revizních komisí OFS 

• Od nového SR 2015/16 mají být řízeny všechny soutěže i další (členství, registrace, vyplácení 
náhrad rozhodčím apod.) elektronicky. Podrobnosti OFS zatím nezná 

• Úhrada členských příspěvků na rok 2015 je stanovena do 28.2.2015 a poplatek za člena zůstává 
na 200 Kč (důchodci a mládež 100 Kč) 

 
2. Program V.  MŠMT na klubovou činnost v roce 2014  

• Z dotace v částce 310.155 Kč bylo po urgencích do oddílů vyčerpáno cca 230 tisíc Kč, zbývá tedy 
ještě cca 80 tisíc. Z několika TJ/SK má OFS avízo, že na vyúčtování pracují 

 
3. Z komisí OFS 

Disciplinární komise  

• Řešila několik složitějších případů a stížností klubů na rozhodčí (Palkovice na p. Klečackého, 
Nošovice na p. Šašinku, dále stížnost na p. Somra ). DK doporučuje komisi rozhodčích, aby na 
seminářích projednala s rozhodčími pravidla jejich chování vůči hráčům (vykání, nikoli familiární 
přístup, slušné chování) 

• Dorostenec Bašky Jirát v Kunčicích p.O. inzultoval HR. Na DK vysvětlil „zkrat v jednání“.Obdržel 
trest ve výši 9 měsíců a klub pokutu 3.000 Kč 

Komise mládeže 

• Do Krajské zimní ligy přihlášen rekordní počet 176 družstev 

Okresní fotbalový svaz ve Frýdku-Místku 
Výkonný výbor 

 

Zápis č. 17/2014 
z jednání VV OFS konaného v pondělí 20. října 2014 na OS ČUS  

ve Frýdku-Místku 
 



• 13.10. proběhl ve Smilovicích zdařilý turnaj mladších přípravek a předpřípravek s účasti 12+12 
družstev. 

• Žádá o příspěvek na telefon pro organizaci KZL 
Komise rozhodčích 

• V rámci MS KFS byli 3 rozhodčí (Žurovec, Beseda a Vlček) zařazeni do školy VPR mladých 
rozhodčích v Prostějově 

• Oddíly, vedoucí družstva a kapitáni neznají své povinnosti. Doporučuje na VH zástupcům oddílů 
tyto věci osvětlit a požádat o přetlumočení vedoucím družstev a kapitánům 

• Zabývat se delegacemi „určitých“ rozhodčích na „určitá“ utkání a oficiálně delegovat na taková 
utkání členy VV jako dohled 

Hospodářská komise 

• Sleduje,  vyhodnocuje a upozorňuje oddíly na čerpání a vyúčtování jak dotací na klubovou činnost, 
tak dotace na provoz a údržbu 2014 

o *  Informace o přípravě Zákona o podpoře sportu (na VH ČUS k tomuto hovořili p. Jansta a Kejval)     
a o výhledu dotační politiky pro okresy i kluby v roce 2015 a dalších 

 Sportovně technická komise 

• Vyzvala dopisem SK Návsí jak k uhrazení dosud nesplacených pokut a navíc udělila pokutu 5.000 
Kč za odhlášení dorostenců z rozehrané  soutěže. Termín úhrady do 31.10.2014 

• Do komise rozhodčích předává HR Tomáše Kubečku, který do zápisu neuvedl vedoucího domácího 
družstva a u trenéra hostí neuvedl ID 

Revizní komise 

• Kvituje s povděkem snahu FAČR o elektronizaci, k čemuž přispěl i náš OFS  s dříve zaslaným  
požadavkem návrhu na účelné zjednodušení administrace dotačních titulů. Přesto ještě 
přetrvává byrokratické požadování listinných příloh k dotacím, které snad elektronizací 
ubude, aby funkcionáři TJ/SK měli čas na sportovní činnost a nebyli „ubíjeni“ administrativou.           
Současně RK VV doporučuje provést namátkové zjištění jak TJ/SK na elektronizaci budou 
připraveny 

Trenérsko-metodická komise 

• Připravuje na dny 22.-23.11 a 29.11.2014 školení trenérů licence „C“ v areálu MFK Stovky ve 
Frýdku-Místku. 22. a 23.11. bude školení probíhat od 8 do 17 hodin, 29.11. pak od 8 do 12 
hod. 
V přihlášce nutno uvést jméno, příjmení, data narození, bydliště, klub a prohlášení, že 
zájemce je členem FAČR. 
OFS akci podpoří finanční částkou   
 

4. Organizační záležitosti a různé 
Výkonný výbor schválil 

• Ing. Jiřímu Dlouhému příspěvek na telefon ve výši 1.000 Kč pro organizaci KZL 2014/15 

• Konání setkání funkcionářů VV a členů odborných komisí OFS v restauraci „U Hučky“ ve Frýdku-
Místku. Zamýšlený termín: 8.12.2014. Pro akci schváleno zakoupení  drobných dárků  jako 
poděkování za práci 

• Konání  VH OFS  v období 10.-15. února  2015 ve Smilovicích (dosud nedojednáno) 
 Výkonný výbor vzal na vědomí 

• Komise mládeže uspořádá 3.11.2014 ve Smilovicích seminář pro trenéry mládeže z okresů FM, KA, 
NJ, OV s ukázkovým tréninkem a dalšími novinkami. Vstupné 100 Kč 

• SPORTIKA (p.Mucha) reagoval na požadavek OFS nabídkou hliníkových branek se sítěmi na 
kolečkách – cena branky při odběru 30 branek je 19.700 Kč. P. Duda projedná na schůzi VV KFS 
21.10. 

 
Příští schůze VV OFS se uskuteční mimořádně v úterý 18.listopadu 2014 od 16:00 hodin na OS 
ČUS ve Frýdku-Místku 



 
Ve Frýdku-Místku 21.10.2014 
Zapsal: Jež 


