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Komuniké č. 1/2014 

z jednání výkonného výboru OFS Klatovy ze dne  7.1.2014 
 

 

1.      Schůzi za 100% přítomnosti členů VV, sekretáře a  předsedy RK řídil předsedals 
Klatovy  Jan Červený . 

 

VV vzal na vědomí : 
    Zprávu předsedy revizní komise OFS Václava Kopřivy o provedené kontrole 

dotací . Kontroly byly provedeny v  prosinci 2013 a závěrečné zprávy z kontrol ve 
kterých nebylo  zjištěno žádných podstatných závad  byly v termínu zaslány na 
FAČR. 
 

 Zápis  o provedené inventarizace majetku OFS .Protokol o inventarizaci majetku 
OFS.  Stav majetku byl posuzován k 31.12.2013. jeden výtisk předán jako příloha 
k roční uzávěrce o hospodaření OFS za r. 2013. 

 
 Zprávu  předsedy TMK o školení a doškolení trenérů licence „C“ které proběhlo 

v měsíci prosinci 2013. 
 

 Zprávu sekretáře o úhradě pohledávek a pokut kluby za II. část r. 2013 . Doklady 
o úhradě zaslaly všechny dlužné kluby dle Zpravodaje č. 2/2013-2014. 
 

 Informaci předsedy TMK z  pracovní schůzky s trenéry přípravek. Pro jarní část 
sezóny se přihlásily  do  kategorie  MPŘ tato nová družstva :  Luby „B“, HD „B“ , Ž. 
Ruda, FK Nepomuk. SPŘ a MPŘ odehrají v jarní části 8. kol.  
 

 Informaci předsedy STK  o došlé korespondenci  komise :   
o STK schvaluje uspořádání těchto zimních turnajů TJ Sušice a  S. Měčín a 

halových turnajů  žáků a seniorů pořádaných S.   Mochtín  
o žádost  K. Hor na vrácení  poplatku za mládež – viz VV uložil 
o žádost S. Měčín na pořádání okresního turnaje SŽ  
o oznámení TJ  Svatobor Hrádek o vystoupení družstva dorostu z jarní části 

soutěže 2013-2014 – viz VV uložil  
 

   Informaci předsedy OFS o prodloužení stávající nájemné smlouvy s PSS  na rok 
2014 . Tato smlouva byla uzavřena za stejných finančních podmínek jako v roce 
2013 .  

 
VV schválil  

    plán práce na rok 2014 
 

    rozpočet OFS  na rok 2014  
 

    návrh na udělení „Ceny Dr. Jíry“ pro Oldřicha Friše při příležitosti výzmaného 
životního jubilea 80 let.  

 

    příspěvek na vyškolení a doškolení trenérů licence „C“  pro rok 2014 ve výši 50% 
z rozpočtu OFS   s tím, že 50%  školícího poplatku  uhradí za vyškolení noví  
adepti a účastníci doškolení. Zájemci o aktualizaci platnosti  prošlých licencí 
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platnosti budou  nadále hradit poplatek v plné (původní) výši. Tímto 
rozhodnutím chce iniciovat VV OFS Klatovy větší zájem  o nabízené možnosti 
získání a udržení kvalifikace trenérů licence  „C“. 
 

    VV kooptuje na návrh TMR  této komise jako náhradu za Michaela Formana pana 
Michala Šedivého (oba FK Horažďovice)  

 
 podmínky  školení RO které se uskuteční 18. – 19.ledna 2014 v Soběšicích.   

 
VV  zamítl  

   návrh na odměnu funkcionářů VV  
 

   návrh na změnu termínu konání školení a doškolení termínů licence „C“ 
 

 
VV  podpořil  
              žádost o založení fotbalového klubu při TJ Sokol Chudenice – viz VV uložil  
 
VV uložil :  

    vypracovat návrh na udělení Ceny Dr. Jíry“ na O. Friše a jeho odeslání na PKFS       
    zodpovídá sekretář                                      termín do 31.1.2014    
 

 Sokolu Chudenice k žádosti o přijetí připojit a na OFS zaslat  přihlášku za člena 
FAČR a prohlášení o zapojení jednoho družstva klubu do nového soutěžního 
ročníku 

 zodpovídá sekretář                                                   termín  do  4.2. 2014  
 

 prověřit u OFS Prachatice start žáků TJ K. Hory ve společném družstvu  s TJ Sokol  
 Stachy.   

zodpovídá sekretář                                                   termín    do 4.2. 2014  
 

 STK připravit návrh na rozdělení dotace  na mládež z  prostředků vybraných od 
oddílů bez mládežnických družstev 
zodpovídají : předseda STK  a sekretář              termín do  4.2. 2014 

 
 
 

Za správnost : Sedlmaier, sekretář OFS  


