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Usnesení ze sch ůze VV OFS č. 01/12/2012 – 18.1.2012 

VV OFS vzal na v ědomí: 
• Zprávu předsedy o ekonomické situaci OFS za rok 2011. 
• Zprávu KM o přípravě halového turnaje starších žáků „O pohár předsedy OFS“ který 

proběhne v sobotu 25.2.2012 v tělocvičně ZŠ ve Vlachově Březí. 
• Dopis generálního sekretáře ČSTV pro sdružené subjekty o uzavření smluv o úrazovém 

pojištění členů ČSTV,o pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů ČSTV, licenčních s 
Ochranným svazem autorským a smlouvy k oprávnění užití zvukových záznamů 
s Intergramem. 

VV OFS schválil: 
• odměny pro družstva na turnaji ve Vlachově Březí dne 25.2.2012 – každé zúčastněné družstvo 

obdrží míč a diplom, první čtyři mužstva navíc poháry a bude vyhodnocen nejlepší střelec 
turnaje. 

• návrh nevybírat od zúčastněných týmů startovné 
• občerstvení pro každý tým – balík vody 
• odměnu pro HR turnaje ve výši 500 Kč. 
• smlouvu o provedení práce – jmenování Mgr. Libora Nechoďdomů sekretářem OFS na rok 

2012. Rozsah práce je vymezen ve smlouvě na maximálně 150 hodin za rok a měsíční 
odměna je stanovena na 3000 Kč před zdaněním. 

• návrh předsedy VV OFS na nominaci kandidáta pana Jiřího Pavlíka na udělení plakety Dr. 
Jíry. Návrh je za dlouholetou práci člena VV OFS a funkcionáře Sokola Záblatí. 

• novou výši náhrad cestovních výdajů pro funkcionáře OFS schválenou VV FAČR a to ve výši 
5 Kč na 1 km jízdy. 

• návrh na uspořádání aktivu oddílů s VV OFS s hlavním programem informování oddílů o 
„Směrnici pro vytvoření členské evidence fyzických osob ve FAČR“. Aktiv se bude konat 
2.2.2012 od 17 hodin v klubovně sportovní haly v Prachaticích. 

• proplacení cestovních výdajů účastníků aktivu dne 2.2.2012. Pro jeden klub bude proplaceno 
jedno auto dle tabulky vzdáleností uvedené v RS, ve schválené výši 5 Kč na km. 

VV OFS uložil: 
• předsedovi OFS zaslat na KS ČSTV podepsanou smlouvu o čerpání dotace z MŠMT. 

Termín:20.1.2012 
Zodpovídá: Klíma 

• předsedovi OFS zajistit poháry pro vítěze turnaje starších žáků 
Termín:25.2.2012 
Zodpovídá: Klíma 

• předsedovi OFS předat nominaci na udělení plakety dr. Jíry na KFS JČ kraje. 
Termín:20.1.2012 
Zodpovídá: Klíma 

• předsedovi KR nahlásit KR KFS jména HR kteří se zúčastní procesu získání licence „C“. 
Termín:24.2.2012 

Zodpovídá: Hodek 

• předsedovi KR zabezpečit objednání nových odznaků FAČR pro HR. 
Termín:24.2.2012 

Zodpovídá: Hodek 
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• sekretáři průběžně informovat členy o „Směrnici pro vytvoření členské evidence fyzických 
osob ve FAČR“ 

Termín:průběžně 
Zodpovídá: Nechoďdomů 

• předsedovi STK zajistit klubovnu pro konání aktivu dne 2.2.2012 
Termín:25.1.2012 

Zodpovídá: Trněný 

• sekretáři pozvat zástupce všech oddílů na aktiv dne 2.2.2012 
Termín:23.1.2012 

Zodpovídá: Nechoďdomů 

Vladimír Klíma v.r. 
předseda VV OFS Prachatice 


