
 
Usnesení ze zasedání  VV č. 3  ze dne 18. 5. 2011 
  
VV OFS Prachatice rozhodl, že bude spolupráce mezi OFS a OTS probíhat jako doposud, 
veškeré platby půjdou přes OTS a ke 30.6.2011 budou zaslány společnou fakturou na KFS 
k proúčtování z dotace MŠMT na činnost OFS 
 
Dotace z MF na činnost oddílů s mládeží budou zaslány ve druhém pololetí letošního roku. 
Oddíly budou dopředu seznámeny se smlouvou na dotaci a podmínkami jejího plnění. 
Veškeré dotazy budou projednány na losovacím aktivu, proto by bylo dobré, aby se ho za 
oddíly zúčastnily osoby, které v klubech účtují. 
 
Do doby zřízení nového účtu OFS (podléhá schválení Stanov ČMFS a z nich vyplývající 
odvozené právní subjektivity všech OFS) budou oddíly všechny platby zasílat na účet, jako 
doposud (podúčet u OTS Prachatice). 
 
Kemp talentované mládeže se uskuteční ve dnech 23.-25. června v Prachaticích. Předseda KM 
Pavel Božovský pozve na kemp vybrané hráče dle dohody v oddílech. 
 
Na žádost předsedy KR o zařazení rozhodčího Zlocha na listinu VV OFS rozhodl, že dotyčný 
bude zařazen po vyrovnání veškerých dluhů vůči klubům a OFS. Následně může být 
zařazován jako AR2 na I.B třídu, případně jako R u mládeže. 
 
STK zašle do oddílů tiskopisy na vyúčtování plateb za rozhodčí na mládež (cestovné i paušál) 
do 8. června. Zašle dále do oddílů přihlášky do nového soutěžního ročníku s tím, že domluví  
s OFS Strakonice pokračování SOP dorostu a možnost zřízení SOP žáků v systému 8+1. 
 
Seminář trenérů licence C se uskuteční 18. června 2011 od 8 hodin v Rovné u Strakonic. 
Poplatek je 500 korun a v něm jsou materiály pro frekventanty a oběd. Sekretář zajistí po 
dohodě s OFS Strakonice účast přihlášených z Prachaticka. 
 
VV OFS jednal i o možnostech zajištění „bezpečných branek“. Toto je v současné době 
řešeno komplexně přes KFS a OFS se k této problematice vrátí na příštím jednání. 
 
Losovací aktiv se uskuteční 30. června od 17 hodin v Prachaticích v klubovně sportovní haly 
na městském stadionu  
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