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Výpis z jednání VV OFS Klatovy  

z 7. 6. 2011 

 

 
 1)  Kontrola usnesení 

Všechny  ostatní  body usnesení byly splněny. 
 
 

 2)  Došlá pošta 
 Pozvánka na 6. valnou hromadu  P KFS která se koná 30.června 2011 od 16:30 v Plzni  

 Pozvánka na VH PSS Klatovy která se koná 16. června 2011 od 15:00 hodin ve      

 Pozvánka na oslavy 40.výročí fotbalu v Mochtíně a 100 . výročí TJ 

 Ţádost Sokola Mochtín o udělení ocenění pro dlouholeté úspěšné hráče na následně    
       funkcionáře TJ Sokol Mochtín a to u příleţitosti 40. výročí fotbalu v Mochtíně   

 

 
3) Čerpání rozpočtu OFS za I. čtvrtletí 2011 
 

Informaci o průběţném čerpání rozpočtu OFS na rok 2011 podal hospodář svazu Vladimír Peksa. 
Hospodaření za toto období je v běţném rozsahu pro toto období a je v souladu s plánem 
hospodaření   OFS Klatovy a tento kalendářní rok.  

 

4) Jubilea v roce 2011 – návrh na ocenění na letní LA 
O stavu  v ocenění funkcionářů – jubilantů  informoval  a navrhl způsoby ocenění za  org.úsek pan 
Petr Abel   

 
5 )  Zpráva TMK o účasti okresních výběrů Danone a Talent Cup 2011 

Zpráva  předloţená  předsedou  TMK Václav Zahradník a doplněnou  místopředsedou  TMK 
Miroslav Šmrhou je totoţná se zprávou kterou oba funkcionáři podali jiţ na květnové schůzi VV . 
Z důvodu , ţe Talent Cup  skončil krajským fanálem v Plzni(1.místo OFS Klatovy)  a z krajského 
finále Danone Cup výběr OFS ze druhého místa nepostoupil do národního finále je tato zpráva 
z reprezentace okresních výběrů v ročníku 2010/2011 je tato  zpráva konečná . 

 
6 )  Zprávy komisí 

STK/Krulich  –  STK  za přítomnosti statutárního  zástupce klubu  , předsedy  a členů klubu   
provedla  kontrolu na hřiště a   příslušenství  SK Týnec.   
 počet přestupků klubů má nadále sestupný trend.  
 správný postup rozhodčího v utkání OPD Plánice-Ţichovice(nepřipustil k utkání hráče kterého 

znal a neodpovídal podobou reg. průkazu uvedenému do zápisu  a prokázalo se , ţe se jedná 
o hráče který chtěl nastoupit na cizí reg. průkaz 

 skončila OSŢ a mladších přípravek , po ukončení OPMŢ  probíhá nadstavba mladších ţáků, 
 12.6. v Klatovech proběhne kvalifikační turnaj mladších přípravek  pro účast v krajském finále 
 

DK / p. Kořínek  
 docházka do schůzí dobrá, řešeny běţné přestupky s běţnou výši trestů 

 

KR/ p. Harmady  
 Obsazení Otava Cup – 21 rozhodčích, KR se scházela pravidelně podle plánu práce, 
vyškolila další rozhodčí které navrhne k doplnění na listin u rozhodčích pro nový soutěţní 
ročník. 

 

TMK/Zahradník  
 podal informaci ke kvalifikačnímu turnaji  mladších přípravek.  Poţadavek na rozhodčí 
a ceny. Dále informoval o průběhu poslední schůze TMK která připravuje schůzku 
s předsedou OFS k organizaci okresních soutěţí mládeţe  

 
6 )  Různé 
předseda /p. Červený  

 připomínka k výši trestům DK ukládaným hráčům za některé druhy přestupků  
Hospodář /p. Peksa  
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 připravuje rozdělení dotací na kluby podle klíče schváleného VH OFS  
 
 

U S N E S E N Í 

 
VV bere na vědomí  

 Došlou korespondenci  
 Písemnou zprávu předsedy KR související s obsazováním rozhodčích z OFS Strakonice 

a systémem obsazování včetně delegování tří rozhodčích na některá vybraná utkání 
 Zprávu o činnosti TMK a o výsledcích  okresních výběrů v období 2010/2011 
 Zprávu hospodáře  o hospodaření i informaci o způsobu evidence a vyúčtování dotací  
 Zprávy předsedů komisí 

 
VV schvaluje 

 udělení ocenění na návrh Sokola Mochtín pro  Jaroslav Cihláře a  Ing. Jiří Dolejše a Karla 
Šota 

 k ocenění na LA jubilanty: Javorský Václav, František Reiseinger, Jan Červený,Sedlmaier 
Miroslav, Karel Janda  

 uvolnění částky 3000 Kč na nákup drobných věcných cen pro všechny zúčastněná 
druţstva kvalif. turnaje ml.přípravek 

 
VV ukládá 

 STK   písemně oznámit Sokolu Týnec termíny odstranění zjištěných závad kontrolou   
                 hřiště a jeho příslušenství dne 10.5.20011 

VV deleguje za OFS  
 na VH PSS pana Fratiška Kalistu 
 na oslavy při příleţitosti 100 výročí tělovýchovy v Mochtíně a 40. výročí  odd. kopané 

tohoto klubu Vladimíra Peksu  
 
Další schůze VV OFS Klatovy se koná 7.7. 2011 v Klatovech 
 
 
Zapsal: Miroslav Sedlmaier, sekretář 

 
 


