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Usnesení ze zasedání VV OFS č. 06/17/2012 – 20.6.2012 

VV OFS vzal na v ědomí: 
• Zprávu předsedy VV o průběhu setkání VV KFS s výbory OFS JČ kraje. 
• zprávy odborných komisí OFS o ukončeném SR 2011/2012 a o přípravách nového SR 

2012/2013 

VV OFS schválil: 
• proplacení odměn lektorům školení dle „Řádu licenčního studia „C“ licence“ ve výši 400 

Kč/hod hrubého (včetně cestovních výloh) – organizátor sjedná s lektory dohodu o provedení 
práce. 

• proplacení odměny organizátorovi školení ve výši 50 Kč/hod hrubého na základě dohody o 
provedení práce. 

• cestovné pro J. Trněného PT – Lenora a zpět – předání poháru Slavoji Husinec při posledním 
mistrovském utkání Lenora – Husinec dne 16.6.2012 

• cestovné pro V. Klímu PT – Vimperk a zpět – účast na předání cen na turnaji přípravek ve 
Vimperku 

• cestovné pro funkcionáře VV PT – Strunkovice n. Bl. A zpět – účast na předání poháru 
žákům dne 14.7.2012 

• zaslání materiálu týkajícího se stavu spolupráce mezi OFS Prachatice a OTS (ČSTV) 
Prachatice místopředsedovi VV ČSTV. 

VV OFS uložil: 
• STK a sekretáři zajistit konání školení trenérů licence „C“ 

Termín: 23. a 24. 6.2012 
Zodpovídá: Trněný, Nechoďdomů 

• Předsedovi OFS zajistit předání poháru pro vítěze OP žáků dne 14.7.2012 ve Strunkovicích 
Termín:  14.7.2012. 

Zodpovídá: Klíma 

• STK zajistit konání losovacího aktivu SR 2012/2013. 
Termín: do 28.6.2012. 

Zodpovídá: Trněný, Nechoďdomů 

• Předsedovi OFS rozeslat klubům  proplacení nákladů na HR v soutěžích E1A a C1A. 
Termín: do 31.7.2012 

Zodpovídá: Klíma 

• DK připravit pro sekretáře podklady k vyúčtování poplatků ze své činnosti. 
Termín: do 10.7.2012 

Zodpovídá: Pavlík 

• Sekretáři vyúčtovat VZ a poplatky a pokuty za jarní část SR 2011/2012 
Termín: do 20.7.2012 

Zodpovídá: Nechoďdomů 

• Sekretáři vypracovat nový RS pro SR 2012/2013 
Termín: do 20.7.2012 

Zodpovídá: Nechoďdomů 

Vladimír Klíma v.r. 
předseda VV OFS Prachatice 


