
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. 3/2014-2015 

ze dne 22.10.2014 
Přítomni:  Beneš Jaroslav, Ing. Šoukal Roman, Ing. Bajer Josef, Řezáč Rudolf, Ing. Mach Josef,   

                 Procházka Josef 

Omluveni: Uhlíř Jaroslav 

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: 

- Zveřejňování výsledků a tabulek přípravek – podle Soutěžního řádu čl. 62 je zakázáno 

zveřejňovat výsledky a tabulky   

 

2. Došlá pošta 

- běžná korespondence pro odborné komise 

- komuniké z 13. řádného zasedání Výkonného výboru FAČR (stanoven termín a místo konání 

valné hromady FAČR – 6. června 2015 v Brně),  

- pozvánka na aktiv předsedů ORK KFS a RK OFS (Plzeň 16.11.2014), za OFS předáno 

předsedovi RK OFS Žďár n.Sáz.   

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 pronájem hřiště na soustředění a turnaj Výběrů OFS v Borech  

- proplacení faktury -  podpora  účetního programu POHODA na rok 2015 

- finanční příspěvek na rozhodčí na turnaj ml. přípravek oddílu FC ŽĎAS Žďár n.S. pořádaný ve 

dnech 2.11., 8.11. a 23.11.2014 ve výši 1.000,-Kč na turnaj (po předložení výplatní listiny). 



- VV OFS zamítl  podané odvolání oddílu SK Transformátor Počítky proti rozhodnutí STK 

uvedeném ve Zprávě STK č. 6/2014-15 - kontumace utkání mužů Pohledec-Počítky a potvrdil 

rozhodnutí STK. 

- Termín Valné hromady OFS Žďár nad Sázavou a to dne 23. ledna 2015 (pátek) 

v Křižanově (oddílům budou zaslány pozvánky – účast za každý oddíl jeden zástupce). 

- „MEMORIÁL Ing. Františka MAHELA“ pořádaný VV OFS Žďár nad Sázavou se 

uskuteční dne 7.února 2015 (propozice budou oddílům rozeslány). 

 

- UPOZORNĚNÍ klubům – hráči ročník narození 2007 mohou požádat prostřednictvím přihlášky 

na adrese http://mujprvnigol.isport.blesk.cz/1-fotbalovy-balicek.html o fotbalový balíček (dres, 

míč, kabela, lahev, plakát) -  požádat musí každý hráč sám prostřednictvím přihlášky. 

 

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

informoval o termínu VH KFS Vysočina dne 18.3.2015 v Polné. 

 

- Předseda KM p. Ing. J.Mach podal informaci, že se dne 21.12.2014 bude konat Vánoční 

halový turnaj výběrů OFS kategorie U-12 v Třebíči.   

 

- Zájemci o školení trenérů licence „C“ se mohou přihlásit do 31.10.2014 – zaslat přihlášku a 

zálohu 400,-Kč na OFS Žďár n. Sáz. (termín školení 7.-9.11.2014 ve Žďáru n. Sáz.) 

 

 

 

 

 Příští VV OFS dne 14.11.2014 v 15.00 h. 

 

 

 

Zapsala:  Marcela Šoukalová                                                                                Jaroslav Beneš                      

                   sekretář OFS                                                                                       předseda OFS  

http://mujprvnigol.isport.blesk.cz/1-fotbalovy-balicek.html

