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KOMUNIKÉ  

z jednání výkonného výboru OFS Klatovy které se konalo  dne 1.3. 2011 

 
 
Přítomni  

 
p. Červený Jan,  Abel Petr,  Harmady Miloš,  Kalista František, Kořínek Miroslav, Krulich 
Vratislav,  Peksa Vladimír,  Šmrha Miroslav,  Zahradník  Václav  - 100%  

Omluveni nikdo 
Jednání  byl přítomen  sekretář OFS Sedlmaier 
 

VV  vzal na vědomí  
 

Dopis Královohradeckého a Pardubického FS  ve věci stanoviska k problematice člen. příspěvků  
s tím, že  jednomyslně podporuje zavedení členských příspěvků dle návrhu stanov ČMFS 
  

 Dopis ze dne 28.2. 2011 generálního sekretáře ČMFS k právní subjektivitě OFS  
 

 Komuniké z 20. řádného zasedání VV ČMFS z 25.2. 2011-03-01 
 

 Pozvánka na 20. VH SK Kovodružstva Strážov 4.6. 2011 v 19:00 hodin v hostinci U zlatého jelena.  
 

 Sdělení SK Bolešiny ve věci změny sekretáře klubu a nahlášení kontaktní adresy k zasílání 
veškeré korespondence :  Simbartl Václav  , Bolešiny 102, 339 01 Klatovy , tel: 603 935 283 
e-mail: skbolešiny@gmail.com .   
 

 Termínová listina KM P KFS JARO 2011  
 

VV projednal návrh  rozpočtu OFS na rok 2011.  Bylo  rozhodnuto , že rozpočet  OFS Klatovy na 
rok  2011 má být jako vyrovnaný.  
 

VV vzal na vědomí zprávu trenérské metodické komise ve věci školení, doškolení trenérů  činnosti  
komise  a zabezpečení výběry žáků. Personální obsazení okresních výběrů :  U12 – vedoucí : Šmrha 
Miroslav ,trenér - Juraši Josef ; U13 – vedoucí Zahradník Václav, trenér - Fremut Ludvík., asistent 
Marek Václav.  
 

VV vzal na vědomí projednání zprávy revizní komise OFS Klatovy  o hospodaření  v roce 2010 
Závěr zprávy : RK OFS Klatovy konstatuje, že hospodaření bylo úspěšné v souladu s usnesením VH 
OFS z 13.3. 2010. 

 

VV schválil doplněk k  RS JARO 2011  
 

VV provedl kontrolu připravenosti soutěží JARO 2011 a v této souvislosti vzal  na vědomí zprávu 
předsedy STK . Soutěže jsou po organizační stránce připraveny. Poslední prověrku připravenosti 
provede STK na své pravidelné schůzi 22.3. 2011 .   

 

VV schválil  na základě předneseného návrhu KR předsedou Milošem Harmadym nominační 
listinu  rozhodčích pro řízení soutěží OFS Klatovy JARO 2011 s tím, že tento seznam bude 
aktualizován  po doškolení 15.3. a písemně předložen členům  VV na jeho schůzi dne 5.4. 2011. 

 

 

VV vyslechl  informaci předsedy  OFS Klatovy  z průběhu aktivu předsedů OFS a KFS s předsedou  
ČMFS  15. a 25.2. 2011 . 
 
VV vzal na vědomí návrh KR přednesený Miloše Harmadym ve věci   vzájemné výměnné 
spolupráce  při obsazování některých vybraných utkání řízených OFS Klatovy a Strakonice  
rozhodčími uvedených svazů  . 
 
VV vyslechl  informace členů VV kteří se zůčastnili VH klubů  - Sokola Myslív, Sokola Pačejov  a 
Sokola Měčín  (p.Zahradník) , Sokola Milčice (p. Šmrha)  – bez připomínek k OFS 
 
Příští schůze VV  se koná    5.4. 2011 v 18:00 hodin  v sekretariátu PSS v Klatovech.  
 
 
 
 
 
Komuniké na základě zápisu VV zpracoval : Miroslav Sedlmaier, sekretář svazu 
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