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Výpis z jednání VV OFS Klatovy  

z 3. 5. 2011 

 

 
   
Kontrola usnesení 

 přenáší se  - zhotovení  loga OFS a znaku ČMFS v navrhovaném formátu   
 Všechny ostatní body usnesení byly splněny . 

 
 

 

Došlá pošta 
 

 Pozvánka na seminář ČMFS pro předsedy OFS a účetní OFS(hospodáře) 
 Dopis ČMFS o svolání 13. řádné valné hromady  ČMFS  26.6. 2011-05-03 
 Návrhy  kandidátů pro doplňovací volby členů VV ČMFS 
 Oznámení o převodu práv a povinností  z TJ Klatovy na SK Klatovy 1898 k 1.7. 2011   

schváleno VV ČMFS ze dne 30.3. 2011   

 Dopis  z 5.4. 2011 : Oznámení FJ SRK Ţelezná Ruda o podání ţádosti k převedení práv  
      člena ČMFS z TJ Ţ.Ruda  na FJ SRK Ţ.Ruda  

 Dopis finančního ředitele ČMFS a STES ve věci provedení inventarizace 
 
Ad 3) Příprava nového soutěžního ročníku 2011/2012 
 

 Podmínky účasti  ze strany klubů a druţstev - stejné jako  v roč. 2010/11 
 Přihlášky – termín zaslání  přihlášek od klubů do 15.6. 2011 
 Přihlášky do soutěţního ročníku 2011/2012 umístí ke staţení na web OFS do 12.5.2011 

sekretář svazu .  
 Termín letního  losovacího  aktivu  – 12.7.2011  . Sekretář se spolupráci s předsedou OFS 

zajistí místnost v hotelu Rozvoj v Klatovech v čase 16:00 -  18:30 hodin   
 Členové VV a předsedové komisí předloţí náměty na změnu RS ročníku 2011/2012 na schůzi 

VV která se bude konat 7.6.2011 
 

Ad  4 )  Zpráva o realizaci střídavých startů v okresních soutěží mládeže 
Písemnou zprávu předloţil sekretář OFS Miroslav Sedlmaier . Za podzim bylo provedeno 36, za jaro 
26 střídavých startů mládeţe v soutěţích řízených OFS Klatovy.  

 

Ad  5 )  Zprávy komisí 
STK/Krulich  - soutěţe v průběhu jarní části probíhají standardně s řešením drobných nedostatků 
plynoucích ze závad rozhodčích a klubů. Kluby dá se říci jsou přímo vzorné v plnění povinností 
souvisejících s průběhem soutěţí. STK  řešila případ neoprávněného startu hráče So Malý Bor 
v utkání III. Týnec – M.Bor. Docházka velmi dobrá, pět ze sedmi členů na schůzích komise 100% 
účast. STK navrhuje VV ke schválení nástavbu OPMŢ, neboť tato soutěţ má jiţ do skončení pouze 
dvě kola. Hráno bude klasickým pohárovým způsobem.  
 
DK / p. Kořínek -  v dosavadním průběhu minimální počty vyloučených  za běţné přestupky s tím, ţe 
s přibývajícími  koly mají  počty vyloučených vzestupný trend.  Na poslední schůzi  projednáno sedm 
vyloučených . Zamítnuty dvě ţádosti o prominutí zbytku trestu . Docházka velmi dobrá a souvisí 
s pracovním vyuţitím členů a jejich neúčasti z důvodu nemoci.  
 
KR/ Zpráva z důvodu neúčasti předsedy KR předloţena prostřednictvím předsedy VV  : 
- KR naposledy zasedala  27.4.  kde zhodnotila  dosavadní průběh jarní části soutěţí a byla 

provedena prověrka zápisů z odehraných zápasů. 
- Obsazení rozhodčími mládeţnického mezinárodního turnaje Otava Cup v Sušici zajištěno! 
- Poţadavek KR na úhradu za provoz telefonu  pro obsazovací úsek v průběhu mistrovských 

soutěţí  
-  

TMK/Zahradník –  byly provedeny nominace do okresních  výběrů U 12  a U 13 na  krajská  finále  a 
zabezpečena účast obou okresních výběrů na těchto finále.  
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Talent Cup   21.4.2011 v Plzni – zprávu podal p. Zahradník. OFS Klatovy  1. místo v  Plzni. Výborné 
výkony výběru a zaslouţené 1.místo. Konstatováno zklamání z toho, ţe poprvé za doby pořádání 
krajských finále nebyly předány výběrům poháry za umístění. 
Danone Cup 2011  25.4.2011  v Sušici  - zprávu podal vedoucí druţstva Miroslav Šmrha.- OFS 
Klatovy 2. místo. Výběr vyhrál oba zápasy a obsadil konečné druhé místo z toho důvodu, ţe se jim 
počítal do konečného pořadí prohraný zápas na podzim z kvalifikačního turnaje s ofs Domaţlice.  
Rovněţ konstatováno zklamání , ţe nebyly výběry oceněny tak jako kaţdoročně před tím poháry za 
umístění. 

 

Ad  6 )  Různé 
předseda /p. Červený – poděkování okresním výběrům a členům TMK  zabezpečení obou akcí a 
poděkoval za  vzornou reprezentaci OFS Klatovy  
 
Hospodář /p. Peksa – seznámil se způsobem rozdělování dotací na mládeţ do klubů a jejich 
vyúčtování z důvodu toho, ţe se jedná o vyúčtování státní dotace.    
 
Org,úsek / p. Abel – informoval o průběhu prvního mistrovského utkání v okrese za umělého 
osvětlení v Janovicích které mělo velmi dobrou účast i odezvu mezi příznivci fotbalu.  
 
místopředseda VV / p. Kalista - na KFS problém s mládeţí , konkrétně dorostem (mladší, starší) .  
- Osobně se jako zástupce   P KFS zúčastnil v Sušici na krajském finále Danone Cup 2011 a 
konstatoval, ţe sportovní úroveň výběru OFS Klatovy o třídu převyšoval výkony ostatních účastníků 
krajského finále. 

 
U S N E S E N Í 

 
VV bere na vědomí  

 Došlou korespondenci  
 Zprávu TMK o účasti okresních výběrů na kraj.finále v termínech 21. a 25.4.2011 
 Zprávu sekretáře o provedení střídavých startů mládeţe v okresních soutěţí  v roč. 

2010/11. 
 Zprávy předsedů komisí  

 
VV schvaluje 
 

 podmínky k účasti  klubů v ročníku 2011/2012 .V této souvislosti provedl VV 
hodnocení stavu zapojení klubů do mistrovských soutěţí v kopané v rámci působnosti 
OFS Klatovy . Vzhledem k výraznému poklesu  druţstev  věkových kategorií mládeţe 
přijal VV některé interní opatření se snahou o zvýšení zájmu klubů o výchovu hráčů 
v ţákovských a dorosteneckých kategoriích.  

 zvýšení finančního postihu  vůči klubům  které nebudou mít zapojeny v mistrovských  
soutěţích mládeţ takto : 

 pro ročník 2011/2012 : účastníci OPM- 2000 Kč, III. třída –1000 Kč, IV. třída – 
500 Kč.  

 pro ročník 2012/2013 se předpokládá pravděpodobné navýšení  :  týmy hrající  
               OPM – 5000 Kč, III. třída  - 3000 Kč,  IV. třída – 2000 Kč.  

Finanční prostředky takto získané budou přerozděleny v příslušném ročníku na kluby  
mající v okres. soutěţích přihlášená druţstva startující v mládeţnických soutěţích .  

 Důvodem tohoto rozhodnutí je přenést na kluby zodpovědnost za sportovní růst  
mladých hráčů . V dosavadní praxi kluby  zpravidla   vyuţívají   k zařazení do svých 
týmů dospělých hráče  po jejich  skončení v mládeţnických kategoriích v jiných 
klubech bez toho, aniţ  by  dříve investovaly do jejich výchovy a podílely se na jejich 
sportovním růstu.  

 VV ze spolupráci s STK  vytvořil strukturou uspořádání okresních soutěţí mládeţe 
předpoklady k tomu, aby kluby mohly i při malém počtu hráčů (8,6,5 atd) svá druţstva 
v různých věkových kategorií  do soutěţe přihlásit. Předně je to  moţnost vyuţít 
sdruţených startů podle RS čl.20/21 a to vytvořením druţstva ze dvou klubů aniţ by 
bylo třeba provést změnu reg.průkazů,  které by startovalo pod předem dohodnutým 
názvem mezi dvěma kluby. Příkladem toho je v právě probíhajícím ročníku sdruţené 
druţstvo starší přípravky TJ Bezděkov  vytvořením z hráčů TJ Bezděkov a Dukly 
Janovice.  

  VV prostřednictvím zveřejnění v  ÚZ vyzývá kluby , aby do termínu uzávěrky 
přihlášek  do nového ročníku 2011/2012   (ten je stanoven na  15.6.2011)  zváţily 
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moţnosti  podniknutí    organizačních kroků  s důrazem na sondování spolupráce s  
okolními kluby  proto , aby se mohly podílet jiţ od nejbliţšího soutěţního ročníku na 
výchově nejmladších  hráčů a součastně  tím eliminovaly případný finanční postih 
shora uvedený.  

 
 na návrh STK nástavbovou část pro účastníky OPMŢ 

 
  
 pro obsazovací úsek v průběhu soutěţí měsíční částku  500,- Kč. Způsob vyúčtování 

zabezpečí po dohovoru s KR hospodář svazu p. Peksa . 
 písemně předloţený konkretizovaný návrh rozpočetu  příjmové a výdajové části na rok 

2011 který byl schválen na schůzi VV (viz zápis č.3/2011) jako rozpočet vyrovnaný 
 
VV ukládá 

 Předsedovi  KR předloţit do příští schůze 7.6. 2011 písemné zdůvodnění přínosu 
spolupráce s OFS Plzeň jih a Strakonice  v oblasti obsazování rozhodčími , systém 
výběru utkání apod.  

 
 STK provést dne 10. 5. 18:30 hodin   kontrolu na hřišti SK Týnec s předsedou a 

dalším statutárním zástupcem klubu ve věci kontroly hřiště a příslušenství hřiště.  
 

 

Příští schůze VV  se koná    7. 6.2010 od  18.00 hodin  na PSS Klatovy, Denisova 93/I v Klatovech.  
 


