Zápis z jednání Výkonného výboru OFS Beroun – 23. 3. 2021
-

Přítomno:

7

všech

členů

VV,

2

RK

(Setnička,

Klimentová,

Šlégr

omluven),

2 hosté (Kadeřábek, Sakáč), Milfait (sekretář), Bojko (ekonom)
-

Úvodní slovo předsedy

-

VV jednohlasně zvolil / 6:0 - 1 se zdržel / do funkce místopředsedy Daniela Zítku

-

VV vzal na vědomí gesce (dohled) členů VV:
Komise rozhodčích (KR) – Martin Košťálek
Disciplinární komise (DK) – Ing. Jaromír Frühling
Sportovně technická komise (STK) – Miroslav Sojka
Komise mládeže (KM) – Daniel Zítka
Obsazovací úsek – Ondřej Lípa
Revizní komise (RK) – Josef Tůma
Hospodářský úsek – František Palek

-

VV vzal na vědomí setrvání Petra Milfaita v pozici sekretáře OFS Beroun

-

VV vzal na vědomí setrvání Jana Bojka v pozici ekonoma OFS Beroun

-

VV jednomyslně schválil návrh složení komisí a bere na vědomí termín určení komisí a předsedů,
nejpozději k 31. 3. 2021

-

VV vzal na vědomí volbu předsedy RK – na předsedkyni RK navržena a zvolena paní Monika
Klimentová - zvolena 2 hlasy (jeden člen RK byl omluven)

-

VV vzal na vědomí stav fotbalových soutěží k 23. 3. 2021
o

Soutěže jsou přerušené, zbývá odehrát 5. kol (+ dohrávky) k naplnění podmínky odehrání
poloviny soutěžních utkání pro naplnění podmínky postupů/sestupů ze soutěže

o
-

Pohár OFS Beroun – není rozlosováno semifinále OFS Beroun

VV převzal od stávajícího předsedy, ekonoma, a sekretáře agendu OFS Beroun na základě
předávacích protokolů

-

VV vzal na vědomí rámcové podklady pro stanovení rozpočtu 2021

-

Úkoly VV – strategické oblasti činnosti VV
o

Ve spolupráci s FAČR sledovat vývoj startu tréninkového procesu a soutěží

o

Příprava projektu náboru rozhodčích ve spolupráci s KR

o

Příprava metodiky získávání čerpání dotačních programů

o

Získání podkladů pro rozvoj infrastruktury jednotlivých klubů

o

Příprava setkání v rámci dne OFS pro kluby s osvětovým a vzdělávacím programem

o

Aktivovat komunikační kanály směrem ke klubům/rodičům ve smyslu osvěty pro návrat
tréninkového procesu dětí

-

GTM – úkolem je zajištění GTM pro okres Beroun v návaznosti na systémová opatření ze strany
FAČR

-

Termín příštího jednání VV – v pátek 26. 3. 2021 od 20:30 hod., záložní termín 30. 3. 2021

V Berouně dne 23. 3. 2021
Zapsal: František Palek

Ověřila: Monika Klimentová

Vyřizuje: Petr Milfait

