
Okresní fotbalový svaz Beroun – KR 

 

U S N E S E N Í 

z výroční členské schůze KR OFS Beroun konané dne 13. 6. 2021 

ve Stašově. 

1. Výroční členská schůze bere na vědomí: 

a) Zprávu předsedy o činnosti KR za uplynulé období, vč. zpráv jednotlivých úseků. 

b) Zprávu o hospodaření za rok 2020. 

c) Přijetí nových členů KR: pp. Beránek Štěpán, Černý Petr, Modr Lukáš, Nusl Miroslav, 

Pokorný Jiří a Vetchý Jiří. 

d) Obnovení činnosti RO: p. Špivák Radek 

e) Přerušení činnosti RO: p. Bican Josef  

f) Ukončení činnosti RO: pp. Bican Josef, Knotek Václav, Špivák Radek a Vetchý Jiří 

 

2. Výroční členská schůze schvaluje: 

a) Zprávu mandátové komise o účasti na dnešním jednání: přítomno 28, omluveni 4, 

neomluveni 2 (Černý Petr a Kohout Václav), hosté 2. 

b) Konání zimního semináře v Nových Hutích na Šumavě s povinnou účastí RO a D 

c) Úhradu poplatku ve výši 100,- Kč za účast na náhradním zimním i letním semináři. 

d) Za neomluvenou neúčast na VČS zaplatit pokutu 200,- Kč. 

 

3. Výroční členská schůze ukládá: 

I. Komisi rozhodčích OFS Beroun: 

a) Pokračovat v náboru nových rozhodčích. 

b) Informovat včas všechny rozhodčí a delegáty o změnách pravidel, soutěžního řádu 

a hospodářských směrnic souvisejících s jejich činností, včetně covidových opatření. 

c) Účelně a hospodárně nakládat s vybranými finančními prostředky. 

d) Nedodržování termínů stanovených KR pro plnění jednotlivých úkolů v souladu 

s předpisy FAČR trestat pozastavením obsazování k řízení utkání nebo finanční 

pokutou. 

e) Pokračovat v postizích za nesprávné vyplňování zápisů o utkání. Tyto pokuty budou 

vybírány 2x ročně, a to na výroční členské schůzi a na letním semináři. Rozhodčí, 

kteří se těchto akcí nezúčastní, musí před akcí spolu s omluvou zaplatit případnou 

pokutu. V případě nezaplacení bude rozhodčímu pozastaveno delegování na utkání 

do doby zaplacení. 

II. Rozhodčím a delegátům OFS Beroun: 

a) V termínu do 4. 8. 2021 zaplatit členský příspěvek RO 200,- Kč, DS 100,- Kč. 

b) Sledovat pravidelně webové stránky OFS Beroun, vč. Zprávy OFS / KR (zprávy 

komise rozhodčích). 

c) V termínu zaplatit prostřednictvím klubu nebo samostatně členský příspěvek FAČR 

ve výši 200,- Kč na rok 2022. 

d) Předsedovi KR OFS Beroun hlásit ihned všechny změny kontaktních údajů. 

e) Důsledně kontrolovat vybavení hřišť a činnost pořadatelské služby. 

 

 

Ve Stašově 13. 6. 2021 

           Za návrhovou komisi: Špicl Martin v.r.     

                          Špicl Jan v.r.         

               Špicl David v.r.      


