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Komuniké č. 2/2014 

z jednání výkonného výboru OFS Klatovy ze dne  4.3.2014 
 

 

         Schůzi za  přítomnosti všech členů VV mimo M. Harmadyho (omluven ) a  sekretáře 
řídil předseda  OFS  Klatovy  Jan Červený . 

 

VV vzal na vědomí : 
 

 Protokol o provedené inventarizaci majetku FAČR svěřený do užívání OFS 
Klatovy.   

 

 Dopis  generálního sekretář FAČR  ve kterém  děkuje revizní komisi OFS za jejich 
činnost v závěru minulého roku  ve věci souhrnné kontroly dotací poskytovaných  
v rozpočtu MŠMT  v rámci OFS Klatovy. 
 

 Zprávu předsedy STK o stavu připravenosti mistrovských soutěží JARO 2014.  
 

 Informaci předsedy STK  o došlé korespondenci  komise :   
o  Vyjádření OFS Prachatice ve kterém byla potvrzena účast žáků TJ K. Hory 

ve společném družstvu s TJ Sokol Stachy  
o došlé HLÁŠENKY k provedení změn v jarní části soutěží a žádostí o změnu 

hřiště a hracího dne od klubů – účastníků okresních soutěží . Požadavky  
na změnu kluby mají předepsané náležitosti a jsou uvedeny v Doplňku RS 
Jaro 2014.  

 
    Informaci předsedy OFS  Jan Červeného který se zúčastnil aktivu předsedů OFS a 

KFS s představiteli FAČR  dne 21.2. 2014 ve sportovním centru v Nymburk.   
 

VV schválil  
 

    s platností dnem 5.3. 2014 novelizaci Směrnice „ Pokyn o odběru účetních 
dokladů a stanovení finančních limitů“  vydanou 5.3. 2013.  

 
    doplněk k ROZPISU okresních soutěží JARO  2014 

 
    rozdělení dotace  v celkové výši 52.950 Kč (příjem od klubů které nemají v roč. 

2013/2014  mládež ) na kluby které mají mládež zapojenou v mistrovských 
soutěží  dle stanoveného klíče VH  .  
 
 

    vystavení objednávek za účelem zabezpečení činnosti sekretariátu OFS, komisí a 
VV:                                                                                                                                                      
- nákup pohárů a medailí pro  vyhodnocení soutěží roč. 2013/2014 dle RS   
- nákup kancelářských potřeb a toneru do tiskáren v TRAST Klatovy s.r.o. dle  
požadavku sekretariátu a komisí   
- nákupu licenčních programů AVAST a ABBYY Fine Reader 12 pro svazový 
počítač Notebook používaný k zabezpečení činnosti OFS 
 

VV uložil  sekretáři svazu:  
 



 2 

   zabezpečit prostřednictvím p. Hoškové (PSS) rozeslání schválené mimořádné 
dotace OFS na  mládež  ve výši 52.950 Kč.     

                                                                                                     termín do 20.3. 2014    
 

 zpracovat z podkladů obdržených od klubů souhrnné hlášení o formách vedení 
účetnictví fotbalových klubů v působnosti OFS Klatov a jeho odeslání finančnímu 
řediteli FAČR dle jeho požadavku . 

                                                                                                                       termín  do  7.3. 2014  
 

 vést  evidenci o nákupu  poštovních známek a průběžný stav zásob (zůstatek)  
předkládat účetní PSS  nejpozději do třetího kalendářního dne nového měsíce. 
                                                                                                       termín   průběžně  v  r . 2014  
 

 zveřejnit  schváleného Doplňku k RS 2013/2014  - JARO 2014  na web. stránkách 
OFS  .    
                                                                                                                        termín do 6.3. 2014 
 

VV  přeložil  
 

   projednání závěrečné zprávy o hospodaření OFS za rok 2013  a schválení listiny 
rozhodčích JARO 2014  na  schůzi VV která se koná 1.4. 2014. 
 

Zapsal :  Sedlmaier, sekretář OFS  


