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Usnesení ze sch ůze VV OFS č. 04/15/2012 – 12.4.2012 

VV OFS vzal na v ědomí: 
• obsah dopisu zaslaný Okresnímu soudu v Prachaticích ve věci vyjádření OFS a KR 

k trestnímu oznámení podanému rozhodčím p. Zlochem na p. Fišera. 
• zpracovanou inventarizaci majetku FAČR v užívání OFS za období 2011 
• zprávy odborných komisí OFS 

VV OFS schválil: 
• znovupřijetí p. Jaroslava Křenka (TJ Netolice) za člena STK 
• uspořádání pohoštění pro reprezentanty U11 a U12 a realizační tým – pro cca 40 osob 

v hodnotě do 100 Kč na osobu. Toto proběhne ve středu 18.4. při příležitosti odehrání 
posledních zápasů sezóny 2011/2012 v restauraci hotelu Albatros ACTIVE v Prachaticích. 

• účastnický poplatek 500 Kč na účastníka školení trenérů licence „C“, které  proběhne 
v Prachaticích ve dnech 23. a 24.6.2012 v budově VOŠ sociální a SPgŠ v Zahradní ulici a 
v areálu Tatranu Prachatice 

• zprávu ekonomky OFS o hospodaření OFS od 26.6. do 31.12.2011 tedy za období nabyté 
právní subjektivity 

• dopis adresovaný VV FAČR ve věci Žádosti o zrušení členství neaktivních klubů dle novely 
stanov FAČR. Jedná se o kluby, které již nejméně dva roky nemají v soutěžích FAČR 
přihlášené žádné družstvo. 

VV OFS uložil: 
• předsedovi OFS VV OFS Prachatice zajistit místo konání setkání KFS s OFS Jč. kraje v 

termínech buď 18. nebo 25.5 2012– nejspíše ve Lhenicích. 
Termín: do 30.4.2012 

Zodpovídá: Klíma 

• sekretáři seznámit s termínem konání školení trenérů licence „C“, které  proběhne 
v Prachaticích ve dnech 23. a 24.6.2012 všechny kluby v okrese a též v okrese Strakonice 
prostřednictvím sekretariátu OFS Strakonice 

Termín: do 30.4.2012. 
Zodpovídá: Nechoďdomů 

• KM OFS a předsedovi OFS domluvit spolupráci se studenty FTVS Tomášem Hadem a 
Viktorem Valtou  při organizaci kempu fotbalové mládeže v tom případě, že jedna z 
tréninkových skupin by byla zaměřena na hráče, kteří budou připadat v úvahu pro nově se 
tvořící výběr OFS U11.  

Termín: do 16.5.2012. 
Zodpovídá: Božovský, Klíma 

VV OFS pověřil: 
• sekretáře OFS p. Nechoďdomů k plnění úkolů souvisejících s vedením Trenérsko – metodické 

komise do doby obsazení funkce předsedy TMK. 

Vladimír Klíma v.r. 
předseda VV OFS Prachatice 


