
 Zápis    z   VV      č. 1      OFS   Prachatice    ze dne    10.3.2011 

 

Přítomní : Klíma Vladimír, Trněný Jiří, Ing. Benčat Marian, Pavlík Jiří, 
Božovský Pavel, Ing. Veselý Jan , Mgr. Hodek   Miloslav,  tiskový mluvčí VV   
p. Pancer Václav. 

Jednání  VV  zahájil  předseda p. Klíma Vladimír  a navrhl  obsazení  
jednotlivých funkcí  VV  takto :  
 
Trněný Jiří                       místop ředseda, předseda STK 
    
Pavlík Jiří                        p ředseda DK 
 
Božovský Pavel              komise mládeže 
 
Hodek Miloslav  Mgr.      p ředseda KR 
 
Benčat Marian Ing.          člen VV,  sekretář  OFS PT   
 
Veselý Jan  Ing.              člen VV 
 
 Obsazení funkcí bylo  členy VV  OFS  jednohlasně schváleno, . 
 
 
- v další části jednání  předseda VV projednal úkoly sekretáře  a uložil domluvit 
termín  předání funkce.  Odměnu  za  vykonanou práci stanovil  ve výši 3000.- 
Kč   v měsících březen – prosinec,  rovněž stanovil  pracovní  dobu     na  
každou středu  od 9,00 - 12,00 hod,   dále od 13,00 hod  do doby ukončení 
zasedání  STK  a DK . Určena pracovní doba je každý týden po dobu trvání 
soutěží.  
 
Úkoly pro sekretáře :   
 
-  provést dohovor s pracovnicí OTS pí. Čertíkovou  ohledně účetnictví – platby,  
vkladové zálohy, zjistit platby za internet a pevný telefon- možnost využití 
mobilu, 
 
- zavést sešit na sledování plateb a výdejů, proplacení všech fa. podléhá 
schválení  VV !!! , 
 
- zpracovat zápis ze zasedání VV a Usnesení odeslat do všech oddílů OFS vždy 
do  7 dní po zasedání VV, 
 



-  zasedání  VV  OFS  bylo stanoveno na každou  druhou  středu   v měsíci  od  
16,30 hod, 
  
 -  zasedání odborných komisí stanovil následně  – zasedání STK  každou středu 
od  15,00 -  16,30  hod,   zasedání DK  stanovil  každou středu  od 16,30 -  17,30 
hod, po dobu trvání soutěží, 
 
- v další části jednání uložil předseda VV předsedům komisí do  dalšího 
zasedání  VV OFS  tj  13.4. 2011 připravit  složení komisí STK,DK, 
 
-  dále předseda VV  uložil  všem členům  VV  prostudovat  návrh Stanov, 
případné nesrovnalosti  připomínkovat  rovnou  na ČMFS prostřednictvím webu 
fotbal .cz,  

 

  -  v další části uložil všem členům VV, aby připravili návrh na soutěže žáků  
 pro podzimní část, 
 
-  dále hovořil o proplacení  R v soutěžích mládeže, na jaře  budeme v tomto 
trendu pokračovat, 
 
- znovu připomenul otázku licence trenér na skupinu C. Kurz organizuje 
okr.Strakonice v červnu, školení je dvoudenní. Cena za získání  licence je 500. - 
Kč včetně obědů. Soutěž organizuje p. Zábranský Václav Mob. 606604453.   
 
- zpětnou kontrolou bylo zjištěno, že doposud nebylo do oddílů zasláno  
vyúčtování vkladových záloh  za podzimní část soutěže  2010,toto bylo uloženo 
ještě odstupujícímu sekretáři splnit do 14.3.011. 
 
 
                                                                          předseda  VV OFS  
                                                                          Klíma Vladimír v.r. 
 
 
 
 

Zápis  napsal  sekretář  VV OFS                                                                                                                          
Ing. Benčat Marian v.r. 


