
 

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ  ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

Jungmannova 10, 591 01 Žďár nad Sázavou 

email: ofszdar@seznam.cz, tel.: 605 202 600 (sekretář OFS) 

IČ: 22880313, č.ú.:107-309280207/0100 

 

ZPRAVODAJ č. 1/2014-2015 

ze dne 6.8.2014 
Přítomni:  Beneš Jaroslav, Řezáč Rudolf, Ing. Šoukal Roman, Uhlíř Jaroslav, Ing. Josef Bajer, 

                 Ing. Mach Josef, Procházka Josef 

 

Hosté: Šoukalová Marcela 

 

Jednání zahájil a řídil předseda OFS p. Jaroslav Beneš. Po přivítání přítomných byl schválen 

program jednání. 

 

Program:        

1. Kontrola zadaných úkolů 

2. Došlá pošta 

3. Různé 

 

1. Kontrola zadaných úkolů – zhodnocení losovacího aktivu . VV děkuje oddílu  TJ FC  Hamry nad 

Sázavou za poskytnutí prostor a zajištění služeb. 

 

2. Došlá pošta 

- běžná korespondence pro odborné komise 

- komuniké z hlasování VV per rollam 22.7.2014 

- oznámení o začlenění oddílu TJ Tasov do soutěží OFS Žďár nad Sázavou - 6150051 

- oznámení FAČR a výzva pro možnost podání žádostí o neinvestiční státní dotaci na rok 2015 

z programu MŠMT – č. IV – Provoz a údržba sportovních zařízení.  

Žádosti podávané prostřednictvím FAČR budou kluby předkládat stejným způsobem jako 

v minulosti příslušným Okresním sdružením ČUS v daném regionu, a to nejpozději do 4. 9. 

2014.  

Odkaz na stránky FAČR :  

http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=157089&tmplid=3409 

 

- žádost FAČR o předání členských karet oddílům 

- pozvánka KFS Zlín na 21. Ročník Memoriálu Václava Ježka – turnaj reprezentačních výběrů do 

18. let 

- žádost SK Svratka o přidělení branek 3x2 m pro ml. přípravku 

- FAČR vyhlašuje měsíc září MĚSÍCEM NÁBORŮ 

 

http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=157089&tmplid=3409


3. Různé: 

VV OFS schvaluje: 

- proplacení faktury za pronájem kanceláří OFS  

- proplacení faktury za internet  

- proplacení faktury za sekretářské práce a vedení účetnictví 

- proplacení faktury za telefonní poplatky 

- proplacení faktury za tisk brožury Rozpis soutěží OFS 2014-2015 

- proplacení faktury za dopravu na turnaj rozhodčích OFS v Jiřících  

- nominační listinu rozhodčích a delegátů OFS pro soutěžní ročník 2014-2015 

- poskytnutí branek (3x2m) oddílu SK Svratka pro ml. přípravku 

 

 

 

VV upozorňuje oddíly na proplácení finančních prostředků z dotací MŠMT – Program V – 

Organizace fotbalu -  

pro oddíly – finanční prostředky proti dokladům o nákupu sportovního vybavení, dopravy, 

pronájem haly, hřiště – hotově (paragon), převodem (faktura adresovaná na OFS, předem zaslat 

kopii objednávky na ofszdar@seznam.cz) - vyúčtování do 31.10.2014 – veškeré informace  

pí. M. Šoukalová (tel. 605 202 600)  

 

Místopředseda p. R. Šoukal podal informace z jednání VV KFS Vysočina – mimo jiné i o 

školení trenérů licence „B“ (poslední týden v listopadu 2014) – zájemci se mohou hlásit u p. R. 

Kučery – KFS Vysočina 

 

 

Komise rozhodčích: 

 

Předseda KR p. J. Bajer informoval o turnaji rozhodčích OFS v Jiřicích, rozhodčí OFS Žďár nad 

Sázavou obsadili 1. místo. 

 

Komise mládeže: 

 

KM vyzývá oddíly k nahlášení talentované mládeže do výběrů OFS r. 2003 a ml. – viz příloha. 

 

 

 

 

Příští VV OFS dne 17.9.2014 v 16.30h 

 

 

 

Zapsala:  Marcela Šoukalová                                                                                Jaroslav Beneš                      

                   sekretář OFS                                                                                       předseda OFS  


