
lápis ze zasedání ŘaOn0 valné hromady Okresního fotbalového svazu Plzeň - město

konaného dne 18.3.2OZL v aule Gymnázta Plzeň, Mikulášské nám. 23, Plzeň

ŘaOna valná hromada byla svolána zmocněncem pro svolánívalné hromady na den

]-B.březen 2021,.

Zasedání zahájilv 17.05 hod Milan Froněk - pověřenec pro svolnířádné valné hromady, když

přivítal přítomné delegáty a konstatoval po zprávě z prezence že je přítomno 26z29

delegátů a řádná valná hromada je usnášeníschopná.

Následně navrhl, aby byl předsedajícím zasedánízvolen lng. Milan Froněk, žádnýjiný návrh

nebyl předložen. lng. Milan Froněk byl následně jednomyslně zvolen předsedajícím zasedání

ŘaOn0 valné hromady. Dle jednacího řádu 1.3 bod 3 si předsedajícíurčil svého asistenta a stal

se jím p.Pavel Štverák.

Předsedající navrhl spojení mandátnía návrhové komise.

Návrh byl jednomyslně schválen

Následně byl předložen návrh na zvolení:

a) Sčitatelů - Jakub Hačka, Jiří Bednář, Michal Šnobl

b) Mandátové a návrhové komise -Jiří Bednář, Jakub Hačka, Lukáš Kříž

c) Volební komise - Zdeněk Pflégr, JiříSchuster, Pavel Baroch

Sčitatelé a obě komise byly jednomyslně zvoleny

Dále předsedajícívyzval přítomné, aby se vyjádřili k jednacímu řádu a případně navrhli

změny a doplnění.Žaana vyjádřenípřítomnídelegáti nevznesli ani nenavrhli žádné změny

ani doplněníjednacího řádu VH.

Předsedající nechal hlasovat a přítomní delegáti jednomyslně jednací řád schválili.



V dalším bodu byl také navržen program řádné valné hromady v tomto znění:

1,. Zahájení ŘVH

2. Volba předsedajícího, Volba sloučení Mandátové a návrhové komise, volba sčitatelů,

mandátové a návrhové komise a volební komise

3. Schváleníjednacího řádu

4. Schváleníprogramu zasedání ŘVH

5. 7práva Mandátové komise

6. Zpráva o Činnosti a hospodaření v roce 2020, návrh rozpočtu na rok 2021

7. Zpráva revizní komise OFS PM

8. Představení kandidátů a volba předsedy Výkonného výboru

9. Představeníkandidátů a volba členů Výkonného výboru

].0. Představení kandidátů a volba členů Revizní komise

]"]-. Přestávka

1,2. Zpráva volebn í kom ise o výsledcích

13, Návrh a schválení usnesení ŘVH

]-4. Ukončení ŘVH

Toto znění programu bylo bez připomínel< a protinávrhu předloženo ke schválenía bylo

přijato všemi hlasy přítomných delegátů oprávněných hlasovat.

Ve zprávě mandátové komise konstatoval předseda Jiří Bednář, že zasedání je

usnáŠeníschopné, neboť je přítomno 26 delegátů z29 delegátů oprávněných hlasovat, tj.

89,6% oprávněných delegátů.

Následně přednesl předseda bývalého Výkonného výboru lng. Milan Froněk zprávu o

činnosti a výsledcích hospodařeníOFS PM a návrh rozpočtu na rok 2O2t.

V dalŠÍm bodu programu potom předal předsedající slovo asistentovi Pavlu Štverákovi, který

přeČetl za omluvší předsedkyni revizní komise pí. Vlastu Kellnerovou zprávu revizníkomise o

činnosti za poslednídva rol<y a schváleníúčetnízávěrky za rok 2O2O,

Po krátké diskuzi se postupně přikročilo k volbám OFS.

Předseda volební komise Zdeněk Pflégr přistoupil kvolbě předsedy Výkonného výboru, když

jediným kandidátem byl Milan Froněk. V tajné volbě byl následně Milan Froněk 25 hlasy zvolen

předsedou Výkonného výboru, když jeden hlas byl neplatný.



Představení kandidáti na členství ve Výkonném výboru byli Jiří Bednář, Milan Buša, Jakub

Hačka, Jaroslav Kovaříl<, Lukáš Kříž, Michal Šnobl a Pavel Štverák. V tajné volbě získali : Jiří

Bednář 20 hlasů, Milan Buša 13 hlasů, Jakub Hačka 23 hlasů, Jaroslav Kovařík 23 hlasů, Lukáš 
';

Kříž 24 hlasů, Michal Šnobl 23 hlasů a Pavel Štverák 24 hlasů. Zvoleni byli Jiří Bednář, Jakub

Hačka, Jaroslav Kovařík, Lukáš Kříž, Michal Šnobl a Pavel Štverák za členy Výkonného výboru

oFs PM.

V dalším bodě byli volební komisí představeni jako kandidáti do revizní komise Martin Čech,

Kamil Duchek, Richard Polák a Jiří Sulek. V tajné volbě získali Martin Čech 14 hlasů, Kamil

Duchek ]"7 hlasů, Richard Polák 20 hlasů a Jiří Sulek 20 hlasů. Zvoleni byli tedy do revizní

komise: jako předseda jiříSulel< a členové Richard Polák a Kamil Duchek.

Po krátké přestávce navrhl Jiří Bednář za Mandátovou a návrhovou komisi usnesení

v následujícím znění:

Usnesení VH :

1. VH schválila předsedajícím pana Milana Froňka

2. VH schválila sčitatele ve složeníHačka Jal<ub, Bednář jiří, Šnobl Michal. Předsedou se

stal pan Hačka Jakub

3. VH schválila Mandátovou a Návrhovou komisi ve složení Bednář Jiří, Hačka Jakub, Kříž

Lukáš . Předsedou se stal pan Bednář Jiří

4. VH schválila Volebníkomisi ve složení Pfleger Zdeněl<, Schuster Jiří, Baroch Pavel

Předsedou se stal pan Pfleger Zdeněk

5. VH schválila zprávu o činnosti a hospodařeníOFS PM za rok 2020 a rozpočet na rok

2021,

6. VH schválila zprávu RK OFS PM

7. VH zvolila předsedou VV OFS PM pana lng. Milana Froňka

B. VH zvolila za členy VV OFS PM pp. lng. Jiřího Bednáře, Mgr. Jakuba Hačku, Mgr.

jaroslava Kovaříl<a, Lukáše Kříže, Michala Šnobla a Pavla Štveráka.

9. VH zvolila členy RK VV OFS PM pp. Kamila Duchl<a, Richarda Poláka a Jiřího Sulka

Předsedou se stal pan JiříSulel<

Proti návrhu usnesenínebylo žádných připomínel< ani protinávrhů a byljednomyslně přijat.

Závěrem zvolený předseda VV poděkovalvšem přítomným za účast a v ]_B.25 ukončil zasedání.

V Plzni dne 18. 3.2O2I

/ /-_
Mgr. Jakub Hačka , i'jaz.-'//
zaplsuJlcl zaseclanl

lng.MilanFroněk WJ
předseda Výkonného výboru


