
 

 

KOMUNIKÉ Z JEDNÁNÍ  VÝKONNÉHO VÝBORU OFS KLATOVY Z 11.10.2011 

 

Výkonný výbor za 100% účasti svých členů (přítomni:p. Červený Jan, Abel Petr, Kořínek Miroslav, Krulich 

Vratislav, Peksa Vladimír, Zahradník  Václav , Kalista František,Harmady Miloš - jednání  byl dále  přítomen  

sekretář OFS Sedlmaier )  

VV   v z a l  na vědomí : 

Informace : 

předsedy VV Jana Červeného 

 z MVH která se pro neschválení programu byla znovu svolána na  17.11. 2011 

 o změnách v personálním obsazení PSS  a rozdělení místností pro schůzovou činnost a pro 

zabezpečení činnosti sekretariátu OFS Klatovy. Pro kluby se tyto změny nedotýkají. 

Zabezpečení  činnosti OFS prostřednictvím  sekretáře OFS zůstává beze změn s tím , že v 

plném rozsahu platí pokyny uvedené v RMS  a na webové stránce OFS Klatovy(zasílání 

korespondence nebo její předávání do schránky OFS Klatovy umístěné ve II. poschodí sídla 

sekretariátu OFS a PSS , telefonický i e-mailový styk s OFS atd) beze změn.  Sekretariát PSS 

zabezpečuje mimo finančních operací výhradně chod Pošumavského sportovního sdružení. 

Z tohoto důvodu je předávání   jakýkoliv telefonických i jiných vzkazů 

bezpředmětné.Požadavky kubů na tiskopisy přestupní lístky a přihlášky k evidenci FAČR   

zasílat nadále písemně e.mailem(nebo telefonicky) na sekretáře OFS a ten zabezpečení 

jejich následné zaslání na kluby.  

 vyhlášení  ankety PSS Klatovy o neúspěšnější sportovce roku 2011 , návrhy k předložení od 

klubů.  

sekretáře svazu  M.Sedlmaiera 

 provedení střídaných startů za soutěžní období podzim 2011 : předloženo a schváleno bylo 

celkem  23 žádostí : OPD - 16  , OPŽ - 6, OPMŽ l .  

hospodáře   Vladimíra Peksy  

 k   požadavkům  klubů na  stavební údržbu na rok 2011. Byly předloženy požadavky které 

byly dále podstoupeny na FAČR od pěti klubů : Sušice, Klatovy, Mochtín, Bolešiny, K. Hory 

 stavu rozdělování dotací na mládež na kluby za rok 2011 a s předpokládanými výdajem do 

konce roku 2011. 

 

Průběžné zprávy předsedů komisí , sekretáře a hospodáře o průběhu soutěží podzim 2011  

Z jednotlivých zpráv vyjímáme : 

KR/Miloš Harmady :  

 od začátku nového ročníku soutěží se podařilo úspěšně obsadit všechna utkání . Pouze na 

dvou utkáních nebyli přítomni delegovaní rozhodčí:  1x utkání OPD, 1x  OPMŽ - v obou 

případech to jde na vrub chyb obsazovacího úseku. Došlo ke změnám na listině  rozhodčích  

: KR ukončila činnost rozhodčímu J. Jarkovi z důvodu hrubého porušení zásad činnosti 

rozhodčího a dále  zanechal činnosti na jeden soutěžní ročník rozhodčí Roman Mácal 

 požadavky od klubů na nedelegování rozhodčích proti kterým mají ze zkušeností výhrady a 

v neposlední řadě žádosti rozhodčích na které kluby nechtějí být obsazováni výrazně 

omezuje již tak složitou situaci při obsazování soutěžních utkání. 

 KR má informace z utkání OP Luby B-Vrhaveč kde se choval člen STK Václav Štraser 

nevhodným způsobem.Požadavek na předsedu STK toto s jmenovaným probrat. 

 KR navrhuje VV pro příští ročník zavést dle zkušeností z PKFS a OFS Domažlice  řešit 

finančním postihem za udělení 2 ŽK . 

DK/ Miroslav Kořínek  

 činnost komise bez problémů. 

 DK musela v dosud řešit pouze dva závažnější problémy v utkáních  IV.tř.Vrhaveč B-Spůle a 

Kvasetice-Milčice a zákaz činnost jednoho funkcionáře 



 

 

 nejvyšší tresty 5 týdnů nepodmíněně, většina dalších přestupků za opakované 2 ŽK. 

STK/ Vratislav Krulich  

 s výjimkou Sokola Milčice a jejich incidentu po utkání v Kvaseticích  STK řešila drobné 

nedostatky z utkání a administrativní nedostatky v zápisech o utkání 

 za poslední měsíc  uloženo   16 pokut  

 STK nyní bude řešit na příští schůzi nepředložené zdravotní prohlídky a případné postihy 

za jejich nepředložení.  

KM a TMK/ Václav Zahradník  

 výběrové  srazy  na Danone Cup  dne 12.10., turnaj proběhne 19.10. v Přešticích, trenér 

L.Fremut a spol.  Talent  Cup , výběrový sraz 11.10. , turnaj 27.10. v Plzni na Smíchově  

trenér Juraši, vedoucí V.Zahradník .  

 komise na své schůzi navrhla způsob řešení  nejednotnosti v RMS  v pravidlech  pro soutěže 

mladších žáků a přípravek. 

 TMK připravuje školení  trenérů licence C , případně doškolení této licence . 

 Nominace bude pro Danone Cup  a Talent Cup bude provedena následně po dokončení 

výběrových srazů.  

 

VV   p r  o v e d l   

 kontrolu plnění usnesení z XV. VH OFS Klatovy a konstatoval, že je ze strany VV a komisí 

průběžně plněno . 

 kontrolu stavu přípravy  termínové listiny JARO 2012 a uložil STK připravit  TL ke 

schválení VV  neprodleně po zveřejnění TL 2012  P KFS.  

 

VV    s c h v á l i l  

 návrh smlouvy mezi PSS Klatovy a OFS  Klatovy  o provádění finanční náhrady za pronájem 

místností a  služby zprostředkované vedením finančních účetních operací OFS na rok 2011 

a 2012  .  

 výši úhrady stravného pro rozhodčí a funkcionáře OFS na rok 2011 a 2012 za období na 5 

hodin ve výši 70 Kč  

 

VV    u l o ž i l  

 sekretáři svazu    zabezpečit oznámení o anketě PSS o neúspěšnějšího sportovce , trenéra, 

rozhodčího a kolektivů za rok 2012 v nejbližších úřední zprávě  OFS Klatovy. termín  

předložení návrhu je stanoven do 15.11. 2011. 

 KR aby uložil  rozhodčím nezasílat zápisy z utkání  doporučeně z důvodu prodlení 

vyzvedávání došlých zápisů pro činnost komisí 

 

VV  r o z h o d l  

na základě praktické připomínky místopředsedy OFS p. Františka Kalisty   o změně termínu konání 

další schůze VV která se místo 1.11. uskuteční dne  8.11.2011  od  18:00  hodin v sekretariátu PSS v 

Klatovech. 


