
    
 

KOMUNIKÉ Č. 1/2015  ZE ZASEDÁNÍ  
VV OFS KLATOVY  z 6.1 2015 

 
 
 

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

Novák, Václav Zahradník  .  

Jednání byl přítomen sekretář svazu Miroslav Sedlmaier a p. Alena Hošková (PSS).  

Omluven : Miroslav Šmrha (pracovní důvody) 

 

VV bere na vědomí:  
 

 Došlou poštu 

 Kontrolní protokol RK OFS Klatovy o provedené kontrole čerpání dotace z programu IV 

MŠMT na rok 2014 mezi FAČR a TJ Žichovice a to jak z hlediska věcného čerpání tak i 

z hlediska vedení účetnictví. 

 Odpověď  IFA Bohemia SK ve věci úhrady pohledávek za II.pol. 2014. 

 Zprávu  předsedy KR p. Harmadyho  o přípravě předsezónního semináře rozhodčích,  který  

se koná 24. -25.1. 2015 v Soběšicích  

 Zápis o provedené inventarizaci majetku OFS se stavem k 31.12. 2014. 

 Informaci předsedy KM p. Zahradníka ve věci školení a doškolení trenérů licence C. 

Plánované školení ( žádný zájemce) a doškolení (2 zájemci z 24 kterým kvalifikace v r. 2014 

skončila) se neuskutečnilo z důvodu malého počtu přihlášených. TMK zvažuje přesunutí 

možnosti doškolení v průběhu měsíce února 2015. 

 Informaci předsedy STK o schválení propozic dvou zimních turnajů TJ Sušice a turnaje 

v Bílukách pořádaného Sokolem Měčín 

 Informaci sekretáře ve věci úhrady pohledávky a pokuty SRK Ž. Ruda 

VV provedl 
 

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

konání 14.2. 2015 od 10:00 hodin v hotelu Rozvoj v Klatovech 

 Přípravu rozpočtu OFS Klatovy na rok 2015 .  

 

VV  uložil  
 
 

 Členům VV a sekretáři svazu úkoly k přípravě a průběhu VH . Další kontrola plnění proběhne 

na  schůzi VV 3.2. 2015.  



 Pozvánky – delegační listy s hlasem rozhodujícím (kluby), s hlasem poradním (členové VV, 

sekretář, RK) a hosté včetně členů komisí OFS budou zaslány do listovní počtou  do 20.1. 

2015.     

Manažerce PSS Aleně Hoškové na základě připomínek členů VV koncipovat  rozpočet OFS na r. 

2015 jako rozpočet vyrovnaný s tím, že tento bude v definitivní podobě projednán na schůzi VV 

3.2. 2015 a předložen  ke schválení na XVIII.VH OFS dne 14.2. 2015  

 

 

VV schválil:  
 

 Plán práce VV OFS Klatovy na rok 2015 

 Nominaci p. Oldřicha Friše na udělení ocenění v roce 2015 „Osobnosti fotbalu  nositel 

plakety Dr. Václava Jíry „  

 Podmínky splátkového kalendáře pohledávky IFK Bohemia v roce 2015 

 Zhotovení znaků FAČR a OFS Klatovy – zabezpečí sekretář OFS 

 
 
 

Příští schůze VV se koná v úterý 3. 2. 2015 v 17:30 hodin v Klatovech. 
 
 


