
         OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BEROUN 
                       V Hlinkách 650 / 25, P.O.BOX 112, 266 01 Beroun, e-mail: info@ofsberoun.cz 
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                 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU 

 

Datum a místo konání: 2.3. 2022, KD Tmaň 
Přítomni: Ondřej Lípa, Daniel Zítka, Jaromír Frühling, Martin Košťálek (on-line), František Palek, Miroslav Sojka, 
Josef Tůma 
Hosté: Petr Milfait (sekretář OFS), Jan Bojko (ekonom OFS, on-line), Lukáš Kadeřábek (předseda STK) 

 

Jednání: 
 
Přítomné přivítal předseda OFS Ondřej Lípa, který také jednání řídil dle připravených programových bodů (agendy). 

 

1)  Potvrzení termínu aktivu klubů OFS – VV potvrdil termín tzv. „Jarního aktivu klubů“ – neděle 13. března 2022 
od 10 hodin na Tmani (KD) a rozdělil mezi členy jednotlivé úkoly spojené s přípravou a konáním tohoto aktivu. 
VV pověřil O. Lípu předkládáním návrhů projektů pro kluby. 
 
2)  Stanovení termínu VH OFS – O. Lípa přednesl návrh na svolání Valné hromady v roce 2022. Po diskusi členů 
se VV usnesl, že se VH OFS bude konat až na začátku roku 2023 a to s ohledem na termín VH FAČR v letošním 
roce (17.6. 2022). Toto usnesení bylo přijato zejména v souvislosti s chystanou řadou změn ve Stanovách FAČR. 
 
3)  Schválení hospodaření OFS za rok 2021 a návrh rozpočtu za rok 2022 – J. Bojko před schválením rozpočtu 
za minulý rok detailně obeznámil členy VV s jednotlivými položkami rozpočtu. VV následně hospodaření OFS za rok 
2021 schválil (hlasování PRO – PROTI – ZDRŽEL SE:  7-0-0). V dalším kroku VV schválil také stejným hlasovacím 
poměrem i návrh rozpočtu na rok 2022. 
 
4)  Vyhodnocení návrhů na nové logo a grafickou identitu OFS – O. Lípa předložil účastníkům jednání, 
na základě předešlého výběrového řízení (rovněž nové webové stránky), celkem 12 návrhů nového loga OFS 
Beroun. Z těchto návrhů se do užšího výběru dostaly 3 návrhy, které budou následně prezentovány klubům a ty se 
tak budou moci samy podílet na výběru nového loga OFS. 
 
5)  Realizace kroků k náboru nových rozhodčích – VV rovněž diskutoval problematickou situaci mezi rozhodčími, 
v následujících 14 dnech proběhne šíření nabídky na zapojení v rámci středních škol, a zároveň proběhne aktivace 
ve spolupráci s kluby. VV vzal také na vědomí nabídku vybavení od Komise rozhodčích FAČR a konstatoval, 
že nábor nových rozhodčích je prioritou a výbava se bude realizovat až na základě výběrového / zakázkového řízení 
a návrhů subjektů (firem) resp. jejich následného začlenění do projektu. 
 
6)  Pověření k účasti na setkání krajských a okresních fotbalových svazů – VV jednomyslně schválil jako 
delegáta na toto setkání (4.3. 2022 – Praha) předsedu O. Lípu. 
 
7)  Transparentnost procesů OFS – O. Lípa předložil členům VV návrh na transparentnost procesů OFS 
(zveřejňování, zasílání klubům, úřední deska atd.). Do příštího zasedání VV je možné připomínkovat. 
 
8)  Různé 
 – O. Lípa připomněl termín VH SKFS (úterý – 15.3. 2022 – 18 hodin – Praha / Smíchov) 

 – D. Zítka potvrdil termín jarního losovacího aktivu přípravek (čtvrtek – 17.3. 2022 – Svatá, od 17 hodin mladší 
přípravka, od 18 hodin starší přípravka) 
 

Zapsal:  Petr Milfait 
Ověřil:  Ondřej Lípa, Daniel Zítka 
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