
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Přítomni: 
- členové:   Zdeněk Duda, ing. Jiří Dlouhý, Svatopluk Pešat,  Jan Suszka, ing. Karel Turoň,  sekretář Miloš 

Jež 
Omluveni:  ing. Jakub Kielar, Josef Mudra 
-hosté: Stanislav Špila, Jozef Vrtel, Peter Hoják, Lubomír Belko, Miroslav Laš  
 
1. Informace z jednání MS KFS 

Informace nebyly podány, neboť nejbližší jednání VV MS KFS se uskuteční v úterý 20.1.2015 
 
2.  Valná hromada OFS 9.2.2015 

VV se zabýval přípravou valné hromady OFS dne 9.2.2015 od 16:30 hodin ve velké zasedačce 
Sportovního centra ve Smilovicích. 

Řízením valné hromady pověřen p. Jaroslav Ramík. 
Stěžejním bodem jednání budou informace k elektronizaci  fotbalových soutěží. Přislíbeno, že 

k tomuto termínu dodá FAČR metodické pokyny. VV doporučuje, aby po proškolení administrátorů 
OFS (p. ing.Šmíd, Pešat, Jež) byly instruktáže po menších počtech klubů, aby se úkol podařilo dobře 
zvládnout. Administrátorem FAČR pro Moravu i MS KFS je p. Vladimír Janoško. 

FAČR rovněž přislíbil k tomuto kroku zaslat na okresy cca 10 tisíc Kć/klub k zajištění PC pro daný 
úkol. Podmínkou ale je, aby příjemce dotace vedl účetnictví (podvojné). Změny budou i pro 
rozhodčí, kteří  ve vyšších soutěžích musí mít živnostenský list. Výplatu jejich náležitostí bude 
provádět měsíčně FAČR (bez stravného) a kluby obdrží  od FAČR sběrnou fakturu, kterou po 
odsouhlasení poté uhradí. 

Klubům bude připomenuta povinnost úhrady členských příspěvků pro rok 2015 do 28. Února. 
Na valnou hromadu KFS dne 21.2.2015 v Ostravě delegováni: p. Pešat, Suszka,Dlouhý, Kielar a 

Turoň. Zde m.j. doplňující volba předsedy KFS (přihlášky lze uplatnit do 15.2.) 
 
3. Cena Dr. Václava Jíry 

Výkonný výbor jednohlasně schválil kandidaturu p. Svatopluka Pešata. Dotazník s potřebnými 
údaji odešle p. Duda. Vyhlášení se uskuteční v Praze-Břevnově. 

 
4. Organizační záležitosti a různé 

• 7.2. se uskuteční ve Smilovicích semifinále poháru KFS mladších dorostenců pro postupující 
kluby okresů Frýdek-Místek a Nový Jičín. Stínem okresního kola byla neomluvená neúčast 
družstva Durman Staré Město (řeší STK) 

• Pokyny pro kluby, administrátory,  rozhodčí i veřejnost k elekronizaci fotbalových soutěží 
budou zveřejňovány na stránkách „revoluce.fotbal.cz“ a „is.fotbal.cz“ 
 
V další části jednání přivítal předseda p. Duda představitelé ObSFZ Čadca se kterými byl  

diskutován program vzájemných mládežnických soutěží. Ke sjednání přesných termínů dojednána 
schůzka zástupců ObFZ Čadca – BO PZN Skoczow a OFS Frýdek-Místek v pondělí 16.3.2015 v 16:30 
hodin v Oldřichovicích  (klubovna na hřišti TJ) 
 

Okresní fotbalový svaz ve Frýdku-Místku 
Výkonný výbor 

 

Zápis č. 19/2015 
z jednání VV OFS Frýdek-Místek a ObFZ Čadca konaného  

v pátek 16.ledna 2015 ve Sportovním centru ve Smilovicích  
ve Frýdku-Místku 



 Termín příštího jednání VV OFS bude určen na zasedání výkonného výboru po valné hromadě ve 
Smilovicích. 
 
Ve Frýdku-Místku 17.1.2015 
Zapsal: Jež 


