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Usnesení ze zasedání VV OFS č. 11/22/2012 – 17.10.2012 

VV OFS vzal na v ědomí: 
• zprávu předsedy o schůzce předsedů OFS s vedením FAČR v Praze 16.10.2012 
• dopisy FC Pěčnov a TJ Zbytiny 
• dopis místopředsedy OTS p. Miroslava Svobody 
• zprávy odborných komisí OFS 

VV OFS uložil: 
• STK vypracovat harmonogram výměny RP v přiděleném období od 9.1.2013 do 16.1.2013 

pro kluby hrající pouze soutěže řízené OFS (ostatní kluby mají termín přidělený KFS) a 
následně kluby informovat. 

Termín: 31.10.2012 
Zodpovídá: Trněný 

• sekretáři zaslat do klubů hrajících soutěže OP dorostu a OP žáků formuláře na žádosti o 
proplacení nákladů na HR v těchto soutěžích. 

Termín: 18.10.2012 
Zodpovídá: Nechoďdomů 

• sekretáři průběžně připomínat klubům v zimní přestávce termín zaplacení členských 
příspěvků FAČR do 28.2.2013, aby kluby zbytečně nepřicházely o dotace. 

Termín: průběžně do 28.2.2013 
Zodpovídá: Nechoďdomů 

VV OFS schválil: 
• návrhy do voleb na obsazení funkcí ve VV OTS za OFS Prachatice takto: předseda – 

p. Miloslav Hodek, členové VV OTS za komoru svazů – p. Jiří Trněný, p. Josef Veselý a 
p. Jaroslav Křenek, a členové Revizní komise VV OTS – p. Vladimír Klíma, p. Jiří Pavlík a 
p. Vladimír Bajčík. 

• návrh na konečné prodloužení termínu pro vyúčtování dotací schválené usnesením VV č. 
20/2012 ze dne 16.8.2012 ve výši 5000 Kč na SK/TJ  do 7.11.2012. 

• návrh na konečné prodloužení termínu pro vyúčtování dotací za členské příspěvky FAČR 
do 7.11.2012. 

• cestovné p. Jiřímu Trněnému – odvoz pí.účetní na školení ekonomů OFS do Českých 
Budějovic dne  26.9.2012 

• cestovné p. Jiřímu Trněnému – cesta s předsedou OFS na setkání předsedů na FAČR v Praze 
dne  16.10.2012 

• proplacení nákladů na HR (paušály a cestovné dle tabulky z RS) klubům hrajícím soutěž OP 
dorostu a OP žáků. Kluby předloží písemné žádosti – originály s razítkem a podpisem do 
10.11.2012. 

Vladimír Klíma v.r. 
předseda VV OFS Prachatice 


