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Výpis z jednání VV OFS Klatovy  

z 11.1. 2011 

 

 
Přítomni  

 
p. Červený Jan,  Abel Petr,  Harmady Miloš,  Kalista František, Kořínek Miroslav, Krulich 
Vratislav,  Peksa Vladimír,  Šmrha Miroslav,  Zahradník  Václav  

Omluveni Účast : 100%  !!! 
Jednání  byl přítomen  sekretář OFS Sedlmaier 
 

Kontrola usnesení 
Přenáší se :  
10/10-2( svolání schůze TMK za účasti předsedy OFS)  
11/10-1 ( www.fotbal-trenink.cz k podmínkám zveřejnění odkazu – banner vel. 80x 160 pix.) 
Další body usnesení byly splněny. 

 
 

Došlá pošta 
 

 VV děkuje za došlá přání k novému roku 2011 od  ČMFS a dalších OFS, KFS, klubů  a funkcionářů  

 Pozvánka TJ Sokol Měčín  - 29.1.2011 v 18.00 h na VVH  v hostinci U Šimánků, TJ Sokol Myslív - 
sobotu  15. ledna  od 18. 00 hod. v hostinci  „ U Muklů „  TJ Sokol Pačejov 22.ledna 2011 od 17 
v sále Kulturního domu Pačejov nádraţí. 

    VV deleguje jako zástupce  OFS Klatovy na VH : Sokol Měčín a Sokol Myslív -  pan Václav 
Zahradník , Sokol Pačejov – Miroslav Šmrha. 

 Dopis  předsedy ČMFS všem předsedům OFS ve věci připravovaných změn ve financování  
územních orgánů ČMFS  ve kterém předseda ČMFS ţádá o urychlený vstup v jednání se 
statutárními zástupci Vám příslušného regionálního sdruţení ČSTV. Výsledkem by mělo být 
předběţné projednání finančních podmínek Smlouvy o spolupráci, která  by měla být uzavřená 
mezi ČMFS a Vašemu OFS příslušným regionálním sdruţením ČSTV na  období roku 2011. 
Výše zmíněné Smlouvy budou uzavřeny mezi reg. sdruţ. ČSTV a ČMFS bez ohledu na právní 
subjektivitu OFS. 
Tímto dopisem pověřuje předseda ČMFS předsedu OFS    předběţným projednáním podmínek pro 
uzavření výše zmiňovaných smluv. 
Výsledky předběţného jednání nutné oznámit ve formě v příloze zaslané vyplněné tabulky 
nejpozději do 17. ledna  

 Ţádost TJ Sokol Mochtín o schválení propozic k uspořádání halových turnajů ţáků 6.2. a přípravek 
27.2. a turnaje muţů nad 45 30.1.   
VV schvaluje na základě předloţených propozic a projednání se členy STK  halové zimní turnaje 
Sokola Mochtín 30.1. (muţi nad 45 let), ţáků 6.2. a přípravek 27.2. – vše SH ZŠ Čapkova v 
Klatovech 

 

Projednání rozpočtu OFS na rok 2011 
 

Návrh rozpočtu OFS Klatovy na rok 2011 předloţil hospodář p. Peksa. Tento návrh vychází z   výdajů 
za r. 2010  a z úsporných opatření souvisejících se sníţením dotací od ČMFS a ze stát.rozpočtu na 
r.2011.  
VV po diskuzi k předloţenému návrhu rozpočetu na rok 2011 a s přihlédnutím k   informacím ČMFS o 
avizovaném účtování nákladů regionálnímu sportovnímu sdruţení ČSTV (pronájem místností, za 
energii, topení, práce prováděné v souvislosti vedením účetnictví atd)  bude nutné rozpočet  o tyto 
údaje do výdajové části doplnit a konečný rozpočet na rok 2011 projednat a schválit na únorové 
schůzi VV. 
 

 

Schválení plánu práce VV na rok 2011 
 

Členové VV obdrţeli návrh plánu práce s termíny  schůzí a jejich náplní na rok 2011   který je 
k dispozici na web. stránkách OFS Klatovy schválili. 
 
 

 

Jubilea funkcionářů a rozhodčích v roce 2011 – návrh na cenu Dr. Jíry 
VV schválil  návrh  na udělení ceny Dr. Jíry pro  p. Karla Šota  - bývalého člena VV a sekretáře OFS a 
dlouholetého  funkcionáře Sokola  Mochtín   
Jubilea funkcionářů , rozhodčích a návrhy na ocenění od klubů : odloţeno k projednání na schůzi      
1.2.2011 

http://www.fotbal-trenink.cz/
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Při příleţitosti  60 narozenin schvaluje VV věcný dar pro rozhodčího Vladimíra Pastyříka – předání 
zabezpečí předseda KR p. Harmady na školení rozhodčích 15.-16.1. 2011.  
VV na návrh Sokola Měčín  při příleţitosti ţivotních jubileí p. Václava Andrlíka a Evţena Veselého  
schvaluje udělení čestného uznání  jmenovaným za jejich dlouholetou sportovní a funkcionářskou 
činnost. 
 

Akce Zelený trávník 2011 
 

Tato akce pro rok 2011 nebyla dosud ČMFS vyhlášena. Z tohoto důvodu nebyly provedeny ţádné 
aktivity směrem ke klubům v působnosti OFS Klatovy. 
 
 

Zprávy z komisí- různé 
 
 

STK /p. Krulich  : Informace ze schůzky s trenéry a vedoucími mladších přípravek 16.11. v Klatovech 
Sekretář/Sedlmaier : Zpráva o stavu úhrady pohledávek kluby za II. pololetí které měly být uhrazeny 
k 30.11. 2010 s tím, ţe k  10.1. 2011 byly evidovány níţe uvedené kluby které neuhradily  tyto částky:  
TJ Bezděkov  -  300 Kč ,  Dlouhá Ves  - 400, Hartmanice 300, Chanovice 700, Sokol Soběšice 400,  
FK Svéradice – 100, Velké Hydčice  300, Vrhaveč  300, Ţichovice 1400, Týnec  u KT – 400. 
Po následném ověření  přijme VV rozhodnutí v této věci  vůči klubům na schůzi VV 1.2. 2011. 
KR/ p. Harmady : KR připravila program na  seminář rozhodčích který proběhne ve dnech  15. - 
16.1.2011 v rekreačním středisku Hnačov.  Hlavním lektorem školení Reznichenko Vladimír. Účast za 
:  STK – Zahradník Václav, DK – Kořínek Václav .  
VV rozhodl o proplacení za lektora (školení+cestovné) . Ostatní náklady si hradí účastníci semináře .   
 
Příští schůze VV  se koná    1.2. 2011 v 17:00 hodin  v sekretariátu PSS v Klatovech.  
 
 
Miroslav  S e d l m a i e r                                                                        Jan   Č e r v e n ý   v.r.      
sekretář OFS Klatovy                                                                             předseda VV OFS Klatovy  
 
 


