
    
 

KOMUNIKÉ Č. 11/2014  ZE ZASEDÁNÍ  
VV OFS KLATOVY 2.12 2014 

 
 

Přítomni: Jan Červený, Miloš Hamady, František Kalista, Vratislav Krulich, Petr Novák, a Vladimír 

Peksa , Miroslav Šmrha  a Václav Zahradník.  

Omluven: Miroslav Kořínek (nemocen) 

Dále byli jednání, které se konalo v Pensionu Motorestu v Soběticích přítomni: sekretář svazu 

Miroslav Sedlmaier, předseda RK Václav Kopřiva a za DK Evžen Veselý. 

 

 

VV bere na vědomí:  
 

 Došlou poštu 

 Závěrečné zprávy komisí OFS 

 Průběžnou zprávu  přednesenou předsedou VV o hospodaření OFS Klatovy k  30.11. 2014.  

Čerpání dotace od FAČR (MŠMT) bylo realizováno v maximální míře výše dotace . 

 Informace:  

-  Předseda RK p. Václav Kopřiva -  z porady předsedů revizních komisí, která proběhla 

17.11 2014 za pořadatelství FAČR v Plzni vyplívá, že RK musí provést fyzickou kontrolu 

čerpání dotace v TJ Žichovice. Předseda RK upozornil na to, že dle vyjádření zástupců 

FAČR  včetně generálního sekretáře p. Řepky ve věci možnosti čerpání dotace pro 

kluby od MŠMT bude možné provádět pouze kluby, které budou mít v roce 2015 

podvojné účetnictví. Václav Kopřiva také upozornil na to se zamýšleným přechodem 

od 1.7. 2015 na elektronické vyhotovení RP hráčů  a zápisů vyhotovování 

v elektronické podobě s tím, že všechny náklady s tím spojené půjdou na vrub a 

v režii klubů  vzniknou klubům velké výdaje a jde o to, zda na to některé kluby vůbec 

budou tyto prostředky mít k dispozici.  

- Předseda STK p. Vratislav Krulich -  s souvislosti s vystavením RP v el. podobě i zápisů 

budou velké problémy a vyslovil obavu, zda budou všechny kluby mít k tomu 

potřebnou techniku (počítače, připojení k internetu na hřištích) i kvalifikovaný 

personál (administrátor klubu atd).  

- Předseda OFS p. Jan Červený – informace o zakoupení z prostředků OFS rozlišovacích 

vest pro kluby  

- Sekretář svazu p. Sedlmaier -  o stavu úhrad pohledávek klubů za II. pol. 2014. Přístup 

ze strany klubů byl příkladný o čemž svědčí, že do stanoveného termínu dle 

Zpravodaje č. 3/2014-15 , tj., 30. 11. 2014 neuhradily (nedoložily potvrzení o 

provedené úhradě) dva kluby :  SRK Ž. Ruda ve výši 4 000 Kč a dříve vyřazený klub ze 

soutěže IFA Bohemia KF ve výši 10 000 Kč.  



- Předseda KR p. Miloš Harmady – o zařazení rozhodčího Mgr. Jiřího Bureše na listinu 

rozhodčích P KFS   

 Schvaluje 

     Komisi k provedení roční inventarizace majetku OFS se stavem k 31.12 2014 ve složení:  

předseda  - František Kalista, členové – Vratislav Krulich, Miroslav Sedlmaier. Sekretář 

OFS zabezpečí předání 1 výtisku inventarizačního zápisu k roční uzávěrce hospodaření 

na PSS p. Hoškové.  Inventarizaci inventáře - vybavení okresních výběrů uložený 

v kabinách SK Klatovy 1898 provede předseda TMK ve spolupráci se sekretářem SK 

Klatovy p. Kopřivou a zápis bude o tom předán inventarizační komisi.  

 Písemný harmonogram přípravy, program a jednací řád XVIII. VH hodnotící VH OFS 

Klatovy, která se uskuteční 14.2 2015 v Klatovech zpracovaný sekretářem OFS.       

 

VV pověřil  

  sekretáře svazu postupovat podle pokynů, které přijal VV OFS ve věci  FIA Bohemia  FK.  

 

VV projednal                    

Odvolání hráče Davida Šuby z FK Budětice 2012  

Rozhodnutí  VV : odvolání se podle čl.5 odst. 1 Odvolacího a přestupního řádu zamítá, odvolání 

není důvodné!  Trest stanovený dle DŘ čl.13 písmeno c) je v souladu s proviněním hráče Davida 

Šuby a je tudíž věcně správný. Vklad ve výši 1000 Kč propadá ve prospěch OFS Klatovy. 

 

VV uložil 

          DK dle návrhu VV vyvodit důsledky z nerespektování SRK Ž. Ruda ve věci předložení 

dokladu o úhradě pohledávky  a  dále vůči vynucení úhrady peněžního plnění 

postupovat podle DŘ  ODDÍL  4 čl. 59 /odst. 1.   

 

Plenární zasedání OFS Klatovy  

 

Na následném  plenárním zasedání  které proběhlo po schůzi VV 2.12. 2014 za účasti VV a 

členů všech komisí provedl bilancování uplynulého roku 2014 a hodnocení prvních dvou let 

tohoto volebního období  předseda OFS Jan Červený.  

 

 Na závěr poděkoval předseda OFS všem klubům za úspěšnou a bezproblémovou spolupráci   

v uplynulém období, členům VV a členům komisí OFS poděkoval za jejich práci v tomto 

období a popřál všem hodně sil i úspěchů jejich další funkcionářské činnosti. 

 

 

Příští schůze VV se koná v úterý 6. 1. 2015 v 17:00 hodin v sídle sekretariátu OFS v Klatovech.  


