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Zápis č. 2/1/2013 ze zasedání VV OFS dne 6.3.2013 

Přítomni:  Klíma,Trněný, Pavlík, Hodek, Božovský, Kortus, Bajčík 
Hosté:   Trněná 

Program: 
I. Zahájení, kontrola plnění úkolů, schválení programu jednání 

II.  Různé 
III.  Zprávy odborných komisí 
IV.  Závěr 

 
 

I.  Zahájení a kontrola plnění úkolů. 

Předseda VV OFS zahájil jednání v 17.00 hodin a seznámil VV s programem. Návrhy na doplnění 
programu nebyly vzneseny, program byl schválen. Úkoly z minulého zasedání VV byly 
zkontrolovány a bylo konstatováno jejich splnění.. 

II.  Různé 

• Předseda V. Klíma vyhodnotil průběh halového turnaje starších žáků O pohár předsedy OFS 
Prachatice ve Vlachově Březí a poděkoval Jiřímu Trněnému a Pavlu Božovskému za jeho 
hladký průběh. 

• VV se zabýval návrhy do Výkonného výboru KFS Jihočeského kraje. Za komoru svazů 
navrhuje OFS Prachatice do VV. KFS Jihočeského kraje Vladimíra Klímu. 

Hlasování. 7/0/0 

• VV projednal žádost dosavadního předsedy VV KFS Jihočeského kraje Milana Haškovce o 
nominaci na post předsedy KFS na VH KFS. Jmenovaný je jediný, který o tuto nominační 
podporu požádal. Předseda OFS navrhl, aby byl Milan Haškovec navržen s tím, že tento 
návrh nijak nezavazuje delegáty VH KFS za OFS Prachatice k následné volbě jmenovaného. 

Hlasování. 7/0/0 

• Předseda VV informoval o zprostředkované žádosti kandidáta na předsedu VV KFS 
Jihočeského kraje Josefa Žižky o možnosti představit své vize před volbami. Předseda VV 
navrhl, aby bylo této žádosti vyhověno s tím, že pokud požádá o podobnou návštěvu kdokoli 
z dalších kandidátů, bude mu to též umožněno. Datum byl stanoven na 19. března od 17.00 
hodin.. 

Hlasování. 7/0/0 

• VV dále projednal vyslání zástupců OFS na jednání VH KFS Jihočeského kraje, která se koná 
23. března v Českých Budějovicích. Byl předložen návrh na účast Vladimíra Klímy, Jiřího 
Trněného, Miloslava Hodka, Petra Kortuse a Vladimíra Bajčíka. Jako náhradník byl navržen 
Pavel Božovský. 

Hlasování 7/0/0 
 

• Předseda VV konstatoval, že do 6. března nepřišla na OFS žádná žádost do projektu Zelený 
trávník. Termín podání žádostí je 15. března. Na svém zasedání 19. března je VV OFS 
Prachatice vyhodnotí. 

 
 



 
 
III.  Zprávy odborných komisí 

• Předseda STK J. Trněný informoval o posunu rozlosování jarní části OP mužů v návaznosti 
na rozlosování na krajské soutěže. V tomto kontextu byla schválena i Termínová listina na 
jaro 2013. Veškeré materiály k této problematice byly rozeslány do oddílů i s novým losem 
jarní části OP mužů. 

• Předseda DK J. Pavlík informoval o převodech trestů do jarní části soutěží. Veškeré materiály 
byly zaslány do oddílů. 

• Předseda KM P. Božovský informoval o termínech dohrávek odložených podzimních zápasů 
okresních výběrů U11 a U12. 

• Předseda KR M. Hodek informoval o konání semináře rozhodčích, a to v sobotu 30. března 
od 9.00 hodin v restauraci Albatros Active v Prachaticích. 

 

IV.  Závěr  

Jednání VV OFS ukončil předseda Vladimír Klíma v 18.30 hodin. Příští jednání VV se uskuteční v 
úterý 19. března 2013 od 17.00 hodin na sekretariátu svazu.. 

Vladimír Klíma v.r. 
předseda VV OFS Prachatice 


