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Výpis z jednání VV OFS Klatovy  

z 1. 2. 2011 

 

 
Přítomni  

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

Omluven Zahradník Václav 
Jednání  byli dále přítomni: předseda revizní komise Václav Kopřiva  a   sekretář OFS Sedlmaier 

 

Kontrola usnesení 
 

 Předseda VV J. Červený  a hospodář svazu V.Peksa podali zprávu o dosavadním jednání 
v duchu obsahu dopisu předsedy ČMFS  s PSS Klatovy. Jednání proběhla za přítomnosti 
předsedy PSS JUDr. Skály a taj.PSS p. Patlejchové. Na základě tohoto jednání byla 
zpracována přiložená tabulka nákladů ve spojitosti s poskytováním služeb a náhrad za 
pronájem místností na schůzovou činnost apod. tato byla zaslána v termínu do 17.1.  na 
ČMFS e.mailem a následně doporučeně poštou. 

 
 Předseda VV p. Červený informoval o závěrech z jednání se zástupcem webových stránek 

www.fotbal-trenink.cz  o podmínkách ve věci  zveřejnění odkazu – banner vel. 80x 160 pix. 
Na základě výsledků jednání ve kterém se autoři  web.stránek www.fotbal-trenink.cz  
zavázali jako náhradu zabezpečit lednu soupravu dresů a  ceny za 1.-3.místo  pro 
vyhodnocení OP dorostu  , VV schvaluje   umístění na web.stránky OFS odkazu – banner 
vel. 80x 160 pix. 

 
Přenáší se :  
10/10-2 svolání schůze TMK za účasti předsedy OFS.  
                                                                                                    Zodpovídá : Václav Zahradník  
 
Další body usnesení byly splněny a následně  projednány z rámci programu této schůze. 

 
 

Došlá pošta 
 

 Dopis finančního ředitele ČMFS  ve věci zpracování a zaslání „Výsledovky za hospodaření za rok 
2010 s termínem nejpozději do 31.3. 2011. 

 Akce zelený trávník  2011  - došlo od PKFS 27.1.2001  
Vzhledem k brzkému termínu  určeného pro Akci zelený trávník 2011 po konzultaci s předsedou 
VV p. Červeným byl sekretářem již na kluby  v působnosti OFS Klatovy byl zaslán dopis s přílohou 
která informuje kluby o této akci v roce 2011 s tím, že případní zájemci zašlou písemné materiály 
které splňují požadované náležitosti na OFS tak, aby byly k dispozici pro projednání a schválení 
VV na mimořádné schůzi VV nejpozději 15.3.2011. Termín předložení na PKFS do 21.3. 2011 

 Pozvánka pro předsedy TMK na poradu s PTM PKFS dne 10.2.2011 od 17:00 v Plzni  
 

Projednání a schválení rozpočtu OFS na rok 2011 
Návrh  zpracovaného vyrovnaného rozpočtu přednesl hospodář svazu Vladimír Peksa. Následně 
doporučení předsedy OFS který vycházel z telefonického rozhovoru s finančním ředitelem ČMFS 
rozhodl VV o definitivním schválení rozpočtu OFS na r. 2011 na následující schůzi  v měsíci 
březnu. 

 
 
 

Zpráva o hospodaření OFS za rok 2010 
VV schválil zprávu o hospodaření za rok 2010 přednesenou  hospodářem  svazu p. Peksou.  
 

 

 

 

Zpráva TMK  
Z důvodu nepřítomnosti  předsedy TMK  a termínu konání školení trenérů licence C se tento bod  
přesouvá na program jednání schůze VV 1.3. 2011.  

 
 

Projednání plánu schůzové činnosti komisí na I.pololetí 2011 
 Předsedové komisí předložili písemné plány schůzí svých komisí na I. pololetí 2011.Termíny 
schůzí budou zveřejněny na webových stránkách OFS Klatovy . 
 

 

http://www.fotbal-trenink.cz/
http://www.fotbal-trenink.cz/
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Zprávy z komisí - různé 
 

Předseda RK / Kopřiva : Revizní komise projednala na svém zasedání  stav hospodaření OFS za rok 
2010. Následně  vypracovala  písemnou  zprávu kterou do jednání schůze obdrželi členové VV.  RK 
doporučuje rozpočet na rok 2011 zpracovat ve  třech hlavních sekcích(viz zápis RK).  
V další části svého vystoupení podal p. Kopřiva jako sekretář bývalého TJ Klatovy . Uvedený klub se  
osamostatněl , získal právní subjektivitu  a od nového soutěžního ročníku 2011/12 bude startovat 
v soutěžích pod názvem SK Klatovy 1898. V průběhu jarní části roč. 2010/11 dohraje klub pod 
původním názvem. V letní přestávce bude povedena zněna názvu v registračních průkazech.  
 

Sekretář/Sedlmaier : Zpráva o stavu úhrady pohledávek kluby za II. pololetí . Pohledávky byly 
uhrazeny. 
 

KR/ p. Harmady :KR uspořádala  seminář rozhodčích který proběhl ve dnech  15. - 16.1.2011 
v rekreačním středisku Hnačov. Školení se zúčastnili : za  VV  p. Červený Jan, za STK  p. Zahradník 
Václav a  za DK se zúčastnil  p. Kořínek Václav . Po oba dny byl  na školení sekretář svazu p. 
Sedlmaier. Při příležitosti  60 narozenin byl  věcný dar rozhodčímu  Vladimírovi  Pastyříkovi. Bylo 
doškoleno 36 rozhodčích, celkem k dispozici pro jarní část  by mělo být 45 rozhodčích. Na semináři 
vyškoleni další dva noví adepti z toho jedna žena což znamená, že v tomto soutěžním ročníku bylo 
doposud získáno a vyškoleno pět nových arbitrů. 
Pro rozhodčí kteří se semináře nezúčastnili uspořádá KR náhradní termín doškolení.Poplatky a pokuty 
od rozhodčích kteří se semináře zúčastnili byly vybrány a vyúčtovány hospodáři svazu.  
KR  zabezpečí, aby  do zahájení jarní části soutěží byly uhrazeny zbylé pokuty rozhodčími uložené v 
II. pololetí 2010. Rozhodčí kteří nebudou mít poplatky uhrazeny(pokuty,a náhradu za RS) nebudou 
delegováni k řízení soutěží!   
 

Předseda VV/p.Červený :Připomínky rozhodčích na semináři   v Hnačově  týkající se závad  které 
byly zjištěny ve vybavení hřišť a kabin že tyto dle názoru rozhodčích nejsou dostatečně řešeny. Vyzval 
STK, aby se případnými dalšími podněty na základě zápisů z utkání a vlastních poznatků v dalším 
období zabývala. 
 
Organizační úsek / p. Abel :Informace o jubileích  funkcionářů  v roce 2010.  
 
 
Příští schůze VV  se koná    1.3. 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  
 
Příloha: foto z jednání  
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