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KOMUNIKÉ Č. 3/2012   ZE ZASEDÁNÍ VV OFS  KLATOVY 
z 3. 4. 2012 

 

 

 

VV bere na vědomí :  
 došlou poštu 
 změny  ve funkcích po VH v klubech Chanos Chanovice, SK K. Strážov, D. Janovice a So 

Malý Bor 
 zprávu TMK o zabezpečení okresních výběrů U12 a U13 na krajských finále  Danone a 

Talent Cup 
 zprávu o stavu příprav mezinárodního turnaje mládeže v Sušici Otava Cup 2012 
 zprávy předsedů komisí 
 informaci místopředsedy OFS a člena V PKFS p. Kalisty o výsledcích akce Zelený trávník 

2012 s tím, že SK Klatovy 1898 byl zařazen mezi uchazeče v pořadníku P KFS na 1.místo, 
což je pořádání této akce z uchazečů klubů OFS Klatovy v historii poprvé 

 
 
VV schválil  

 poskytnutí příspěvku na náhradu vzniklých slovních výdajů za účelem schůzové činnosti  
komisí a VV z místa trvalého bydliště nebo i jiného místa  a to v případě,  že se jedná o 

kratší vzdálenost než z místa trvalého bydliště. 

 doplnění listiny  rozhodčích pro řízení okresních soutěží - jarní část roč. 2011/2012 na 
počet 47 o další dva rozhodčí  o Jiřího Steinbacha a Luboše Kurce. 

 
VV zamítl  

 návrh KR na doplnění rozhodčího Václava Husníka na listinu rozhodčích OFS Klatovy  
 
VV rozhodl  

nevyhovět  žádosti  So Pocinovice a TJ Spůle (jako předzápas So Pocinovice B) ve věci 
obsazování utkání týmů obou klubů účastníků IV.tř. OFS Domažlice a OFS Klatovy. 
Důvod: záporné stanovisko KR 

 
VV uložil    

 Sokolu  Nalžovské Hory zaslat  nejpozději však do pátku 6.4. 2012  e-mailem sekretáři  

svazu fotokopii  dokladu  za úhradu pohledávky 1350 Kč . Při nesplnění se vystavuje So N. 
Hory mimo finančního i dalšího disciplinárního postihu včetně zastavení činnosti celému klubu    

 
 
Příští schůze VV  se koná    2.5. 2012 v 18:00 hodin  v sekretariátu PSS v Klatovech.  
 

Za správnost výpisu ze zápisu VV OFS :  
Miroslav  S e d l m a i e r                                                                         
sekretář OFS Klatovy                                                                              

 
 


