
 

Zápis č. 7 ze schůze výkonného výboru OFS Rychnov nad Kněžnou ze dne 28. 10. 2021 

Přítomni: Luboš Michalec, Roman Havel, Martin Lev, Josef Stodůlka, Tomáš Rejzek 

Sekretariát: Ondřej Frejvald 

Hosté:  

 

Jednání bylo zahájeno v 18:00 

Zapisovatelem byl pověřen Ondřej Frejvald, zápis bude ověřen všemi přítomnými členy VV OFS. 

 

1. Kontrola zápisu, úkolů a body projednané via email a whatsapp. 

 Zápis č.1, pokračuje bod 7 (zápis účetních závěrek u rejstříkového soudu) 

VV OFS schválil pořízení dresů pro výběry U17, teplákových souprav a bund pro trenéry výběrů OFS od 

firmy Lionsport (1.9.2021). 

VV OFS vzal na vědomí konání utkání rozhodčích OFS HK a OFS Rychnov v Malšově Lhotě a rozhodl 

přispět na dopravné (20.9.2021). 

VV OFS vzal na vědomí udělení kompenzačních poplatků dle RS čl. 3 (23.9.2021). 

 VV OFS projednal konání dne okresního fotbalu 28.9.2021 v Českém Meziříčí a konstatuje, že se akce 

povedla (dne 30.9.2021). 

 VV OFS projednal konání venkovních přeborů okresních výběrů U12 v Přepychách a U11 v Českém 

Meziříčí a konstatuje, že se obě akce povedly, děkujeme Sportovnímu klubu Přepychy a FC České 

Meziříčí za skvělou organizaci turnajů (dne 30.9.2021). 

 VV OFS GRATULUJE FC ZDELOV 1963 K VÍTĚZSTVÍ V OKRESNÍM POHÁRU. 

 VV OFS projednal seznam zájemců o školení správců hřišť - péče o travnatou plochu a rozhodl pro nízký 

zájem odložit tento projekt na jarní část sezóny. (dne 4.10.2021). 

 Zodpovídá: sekretář        termín: 14.2.2021 

 VV OFS vzal na vědomí seznam zúčastněných trenérů školení trenérů mládeže, kteří obdrželi příspěvek 

z nadačního fondu na podporu fotbalové mládeže Královéhradeckého kraje ve výši 2.500,-, a doporučuje 

trenérům, kteří nemají licenci a pracují s mládeží, aby si neprodleně udělali alespoň licenci Grassroots leader 

online. (dne 4.10.2021). 

 Zodpovídá: předseda KM       termín: 31.12.2021 

 VV OFS vzal na vědomí obrazovou návodku – zápis o utkání, zpracovanou sekretářem (4.10.2021). 

 VV OFS vzal na vědomí vypsanou dotaci NSA – Můj Klub pro rok 2022 (nutno podat do 30.11.2021 do 

12:00 hodin) a doporučuje všem oddílům, které mají mládež podat žádost. V případě potřeby se 

neváhejte obrátit na sekretáře OFS (4.10.2021). 

 VV OFS doporučuje klubům zřídit si datovou schránku, pro usnadnění podání žádosti o dotace NSA. 

 VV OFS rozhodl o vyplacení podpory v účasti v poháru OFS Rychnov 2021 dle propozic poháru bod 3 

(7.10.2021). VV OFS žádá kluby, které ještě neposlaly fakturu, aby tak učinily nejpozději do 7.11.2021. 

(Sportovní klub Týniště nad Orlicí, z.s. 1.000,- Kč, TJ Sokol Žďár nad Orlicí, z.s. 2.500,- Kč, SK Albrechtice 

nad Orlicí z.s. 3.500,- Kč, Sportovní klub Přepychy, z.s. 1.500,- Kč, TJ Sokol Černíkovice, z.s. 1.500,- Kč, 

Tělocvičná jednota Sokol Lukavice 2.500,- Kč). 

 VV OFS vzal na vědomí uspořádání semináře pro rodiče malých fotbalistů a fotbalistek komisí mládeže 

(15.10.2021). Roman Havel informoval VV OFS o průběhu semináře. 1.11.2021 proběhne druhá část 

semináře pro rodiče malých fotbalistů a fotbalistek online, více informací naleznete na stránkách 

www.ofsrk.cz 

 

2. VV OFS bere na vědomí zápisy z komisí OFS 

 -  KM, VV OFS bere na vědomí termíny a místa konání turnajů zimní halové ligy mládeže.  

 -  KM, VV OFS bere na vědomí termíny turnajů okresních výběrů: 

 U17 28.10.2021 ve Vrchlabí. 

 U9 20.11.2021 v 9:00, hala v Třebši. 

 U10 11.12.2021 v 9:00, hala Jaroměř. 



- STK, VV OFS bere na vědomí podzimní tabulku OP III. a IV. Třídy. 

 

3. Vybavení pro trenéry výběrů U9, U10, U13 a U17. 

 - VV OFS schvaluje návrh KM na doplnění výbavy pro trenéry okresních výběrů 

Zodpovídá: místopředseda  termín: 5.11.2021 

 

4. VV OFS bere na vědomí vyhlášení anket na 11. ročník Galavečera Královéhradeckého KFS 2022 – 

návrhy za OFS Rychnov zasílejte na info@ofsrk.cz 

Fotbalová obec 2020-2021 (obec do 3.000 obyvatel) 

Cena Miloše Jóna – Fotbalový starosta 2020-2021 

Trenér desetiletí – dospělí 

Trenér desetiletí – mládež 

Rozhodčí desetiletí soutěží Královéhradeckého KFS 

Cena FAIR PLAY 2020-2021 

Nejlepší fotbalové prostředí (fanoušci, stadion, prostředí) 

Cena Jana Modřického 

5. VV OFS bere na vědomí informaci o předběžných výsledcích hospodaření OFS. 

6. VV OFS bere na vědomí informaci o zisku dotace na platbu rozhodčím za přátelská utkání na jaře 2021. 

7. VV OFS bere na vědomí námitku pana Václava Duška k zápisu rozhodčího v utkání 2021524A1A1201. 

Po přezkoumání zápisu a informací od R a obou AR, rozhodl ponechat udělený trest DCK. 

8. VV OFS projednal přípravy školení a doškolení FAČR licence C, které proběhne 19. a 20.2.2022. 

 

 

Jednání bylo ukončeno ve 20:35 

 

 

 

Via ZOOM dne 28.10.2021 

 

 

Zapsal: Ondřej Frejvald    Ověřil: Ing. Luboš Michalec   Tomáš Rejzek 

 

 

Martin Lev Roman Havel     MUDr. Josef Stodůlka 


