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KOMUNIKÉ  

z jednání výkonného výboru OFS Klatovy které se konalo  dne 13.9. 2011 

 
 
Přítomni  

 
p. Červený Jan,  Abel Petr,  Kořínek Miroslav, Krulich Vratislav,  Peksa Vladimír,  Šmrha 
Miroslav,  Zahradník  Václav     

Omluveni Kalista František, Harmady Miloš 
Jednání  byli přítomni : předseda RK Václav Kopřiva  sekretář OFS Sedlmaier 

 
 
VV  vzal na vědomí  

 

 Zprávu hospodáře o stavu hospodaření OFS za I.pololetí 2011 

 Připomínky přednesené předsedou  revizní komise OFS V.Kopřivou týkající se převedení 
účtů z PSS a PKFS a zabezpečení  evidence finančních toků svazu dle stanovených osnov a 
ve věci předloţení dotací kluby na stavební údrţbu na rok 2012 

 Zprávy předsedů komisí  z průběhu dosud odehrané podzimní části okresních soutěţí  
 
VV vyhověl žádosti OÚ D.Ves a Tatranu Dlouhá Ves ve věci  doporučení k ţádosti dotace MŠMT na 
stavbu „Šatny a sociální zařízení TJ Tatran Dlouhá Ves“ 
 
VV delegoval na  Mimořádnou VH  FAČR dne  16.9.2011 předsedu OFS Jana Červeného 

 
 

VV vzal na vědomí zprávu předsedy TMK  o zabezpečení okresních výběrů na turnajích pořádaných 
P KFS (Talent Cup, Danone Cup ) v průběhu podzimu. Personální obsazení výběrů a další 
organizační otázky spojené se zabezpečením výběrů bude řešena na schůzi TMK dne 15.9.2011 a 
zápis bude zveřejněn na web. stránkách OFS Klatovy 
 
VV schválil  na návrh  STK změny v RMS 2011/2012 ve věci upřesnění startu hráčů uvedených na 
seznamech týmů s více druţstvy v jedné soutěţi  a povolení střídavého staru ţákyň z vyšších soutěţí 
pořádaných FAČR které jsou odchovankyně  klubu  
 

 

 

VV vyslechl  informaci předsedy  OFS Klatovy  z průběhu setkání předsedů OFS a KFS 
s představiteli FAČR . 
 
VV  rozhodl o prodloužení termínu předložení žádostí  o dotace na stavební údrţbu 
z neinvestičních programů na rok 2012  a to nejpozději  do 20.9. 2011. Ţádost o dotace na stavební 
údrţbu mohou předkládat samostatně i kluby , které nemají právní subjektivitu a nevedou podvojné 
účetnictví .  
 
VV rozhodl o provedení inventarizace majetku OFS do konce roku 2012. 
 
VV na základě předloženého návrhu uděluje  čestné uznání při příleţitosti ţivotního jubilea 
dlouholetému funkcionáři Sokola Hradešice Františku  Marešovi .  
 
 
 
Příští schůze  VV  se koná    4.10.  2011 v 18:00 hodin  v sekretariátu PSS v Klatovech.  
 
 
 
 
 
Komuniké na základě zápisu VV zpracoval : Miroslav Sedlmaier, sekretář svazu 


