
    
 

KOMUNIKÉ Č. 2/2015  ZE ZASEDÁNÍ  
VV OFS KLATOVY  z 3.2 2015 

 
 
 

Přítomni: Jan Červený, Miloš Hamady, František Kalista, Miroslav Kořínek,  Vratislav Krulich, , Václav 

Zahradník  .  

Jednání byl přítomen sekretář svazu Miroslav Sedlmaier a předseda RK OFS Václav Kopřiva.  

Omluven : Petr Novák (nemocen) 

 

VV bere na vědomí:  
 

 Došlou poštu 

 Potvrzený splátkový kalendář IFA Bohemia SK o.s v roce 2015 na úhradu pohledávky vůči 

OFS Klatovy. 

 Předběžnou zprávu  o hospodaření OFS  za r. 2014  

 Zprávu předsedy KR p. M. Harmadyho z průběhu doškolovacího semináře rozhodčích, 

konaného 24. -25.1. 2015 v Soběšicích . Z 51 pozvaných se dostavilo 36 . Omluveno 9, pro 

nemoc 3, neomluveni  3 (Diviš, Krejčí, Brůha). Seminář byl programově i obsahově úspěšný. 

Kladem bylo vyškolení 4 nových adeptů na funkci rozhodčího. Zbývá od nepřítomných 

rozhodčích, které dosud nemají uhrazené pohledávky (pokuty) za II. pol. 2014 

prostřednictvím KR do zahájení jarní části soutěží dlužné částky vyinkasovat. Zprávu doplnili 

o své postřehy z průběhu semináře sekretář OFS a člen VV M. Šmrha.  Předseda OFS Jan 

Červený poděkoval KR za velmi dobře připravený a úspěšně zvládnutý předsezónní seminář. 

 Informaci sekretáře o stavu evidovaných administrátorů klubů. V průběhu druhé poloviny 

ledna se podařilo aktivizovat kluby k tomu, aby provedly registrace administrátorů klubů 

pro přístup do IS FAČR. Z původních 18 klubů, které měly  již své administrátory zřízené se 

podařilo tyto administrátory zaktivizovat ve všech ostatních klubech v působnosti OFS.    

Dále byl na kluby zaslán dotazník za účelem zpracování informace pro FAČR (termín 

odeslání na P KFS  stanoven do 6.2, bylo již realizováno sekretářem dne 2.2.2015) ve věci 

dostupnosti internetu na hřištích a mobilních operátorů. Z 30 klubů k 31.1.2015 má 

provozuschopné připojení do internetové sítě 20 klubů. Bez signálu alespoň jednoho 

operátora jsou hřiště v Plánici, v H.M.Boží a Měcholupech.  

 Informaci koordinátora za OFS pro nově zřizovaný IS FAČR pan Vratislav Krulich o některých 

poznatcích z první etapy přípravy tohoto systému. Dosud je činnost ze strany FAČR velmi 

nepřehledná a chaotická. Tak zvaní okresní Darwinové nejsou dostatečně informováni a ani 

očekávané proškolení nebylo zatím ze strany FAČR organizováno. 

 Zprávu předsedy OFS Jana Červeného ze setkání předsedy OFS a KFS v Praze 

 



VV provedl 
 

 závěrečnou kontrolu harmonogramu přípravy hodnotící XVIII. VH OFS Klatovy, termín 

konání 14.2 2015 od 09:00 hodin v hotelu Rozvoj v Klatovech. Při prezentaci obdrží delegáti 

jednací řád a někteří oproti podpisu dle došlého rozdělovníku od FAČR průkazy nových 

členů FČR. Dále budou k dispozici u prezence tiskopisy přihlášek k registraci a přestupní 

lístky.  

 

 

VV schválil:  
 

 Rozpočet OFS Klatovy na rok 2015, který je koncipován ve výdajové i příjmové části jako 

vyrovnaný 

 Požadavek předsedy KR pana Kopřivy o zapůjčení knihy zápisů z jednání VV za účelem 

přípravy zprávy revizní komise OFS pro XVIII. VH OFS. 

 Za účelem zabezpečení vyhodnocení soutěžního ročníku 2014/2015  vystavení objednávky 

na nákup pohárů a medailí dle vydaného RS  do celkové výše 15.000 Kč. Realizaci 

objednávky (nákupu) zabezpečí sekretář OFS.  Za tímto účelem se povoluje vystavení zálohy 

13. 000 Kč za účelem úhrady došlé zásilky s poháry a medailemi poštou na dobírku.  

 Darwinem  pro OFS  Klatovy  pana Vratislava Krulicha, který  společně se sekretářem OFS 

zodpovídají za realizaci nového (R)evolučního projektu  - IS FAČR v rámci OFS Klatovy (kluby, 

OFS) .  

 Účast na VH P KFS za OFS Klatovy dne 19.2. 2015 od 16:30 hod. (Šeříkova ul.) pp. Jana 

Červeného, Václava Zahradníka, Miroslava Kořínka, Vladimíra Peksy a Petra Nováka 

  

 
Příští schůze VV se koná v úterý 3.3. 2015 v 17:30 hodin v Klatovech. 

 
 


