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Komuniké č. 21 
z jednání VV OFS Chomutov ze dne 7. 4. a 21. 4. 2015 

 
    
            
VV bere na vědomí/schvaluje/zamítá: 

- bere na vědomí zprávy komisí; 
- bere na vědomí zprávu o hospodaření OFS za měsíc březen 2015; 
- bere na vědomí odstoupení p. Jaroslava Vostrého z funkce předsedy VV OFS;  
- schvaluje listinu rozhodčích pro jarní část 2015; 
- schvaluje jako vítěze výběrového řízení pro akce Zelený trávník klub FK Rašovice jako náhradník je určen  
       TJ Sokol Údlice; 

- schvaluje na základě hlasování jmenování místopředsedou OFS p. Mgr. Josefa Froňka; 
- schvaluje p. Mgr. Josefa Froňka statutárním zástupcem za OFS; 
- schvaluje a pověřuje místopředsedu p. Mgr. Josefa Froňka řízením a vedením OFS do příští řádné Valné 
       hromady OFS;  

- schvaluje novým administrátorem a prostředníkem za OFS s fa.Vodafone za p.Vostrého p. Mgr. Froňka;  
- schvaluje Mgr. et Bc. Jana Richtra jako zodpovědnou osobu za OFS na akci měsíci náborů v Kadani; 
- bere na vědomí odchod p. Jana Richtra z jednání VV 21. 4. 2015 v 17:15 h.; 
- vyjadřuje nesouhlas s formou a obsahem oznámením klubům p. Vostrého o svém odstoupení 
-    schvaluje p. Mgr. Josefa Froňka jako dalšího disponenta u bank.účtu OFS (podpisový vzor). 
   

      
VV ukládá:  

84.  Místopředsedovi a sekretáři – informovat FAČR,ÚKFS a kluby o odstoupení předsedy VV OFS, včetně  
        informace, že byl pověřen řízením OFS do další VH p. Mgr. Froněk (komuniké č.22); 

85.  Sekretáři – odeslat na FAČR žádost na přidělení jako dalšího statutárního zástupce za OFS (Mgr. Froněk) 
86.  Místopředsedovi a sekretáři – kontaktovat zástupce Poštovní spořitelny ohledně změny disponenta 
87.  Místopředsedovi – připravit a podepsat smlouvy o poskytování služeb z klienty spadající pod rámcovou 

smlouvu  Onenet u Vodafone; 
88. Sekretáři svazu – kontaktovat p. Bartouška a oznámit mu, že partnerem pro telefonní služby je OFS 

Chomutov a veškerá jednání budou vedena prostřednictvím administrátorů OFS Chomutov. 
 

 
 

Příští jednání VV OFS Chomutov se bude konat 19. 5. 2015 od 17:00 na OFS  
 
 
 
V Chomutově dne 21. 4. 2015 
 
 
 

  Mgr. Josef FRONĚK                               Kamil HESPODÁRIK 
                    místopředseda OFS                         sekretář OFS 

 


