
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. 5/2014-2015 

ze dne 17.12.2014 
Přítomni:  dle prezenční listiny 

Omluveni: Ing. Šoukal Roman, Uhlíř Jaroslav 

 

 

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: 

- zajištění konání memoriálu Ing. F. Mahela, průběžně plněno – nadále trvá 

- konání VH OFS , program, pozvánky a delegační lístek zaslány poštou na oddíly.    

 

2. Došlá pošta 

- běžná korespondence pro odborné komise 

 

3. Různé: 

VV OFS schvaluje: 

 

- proplacení faktury za pronájem kanceláří OFS  

- proplacení faktury za internet  

- proplacení faktury za telefonní poplatky 

- nákup literatury – „Trenér mládeže“ 

- proplacení nákladů na jednání VV OFS  

- zakoupení věcného daru (ukončení činnosti v odborné komisi) 

- proplacení cestovních nákladů předsedy OFS 

- návrh OFS Žďár nad Sázavou na laureáta ceny Dr. Jíry 



- hlavního administrátora OFS Žďár nad Sázavou - Mgr. Beneš Jiří - zajištění projektu (r)evoluce 

ve fotbale 

- termínovou listinu pro jarní část sezony 2014/15 

 

 

VV bere na vědomí : 

- Zprávu  p. J. Macha z jednání VV KFS Vysočina  

- Zprávy odborných komisí STK, DK, KR a KM 

- Pozvánka a jednání předsedů KFS a OFS 9.1.2015 v Praze  

 

 

- 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. 

 

- VV OFS Žďár nad Sázavou  vyzývá oddíly k nahlášení hlavního administrátora klubu, termín 

do 20.1.2015 na adresu OFS. Pro zajištění projektu (r)evoluce ve fotbale. 

 

 

VV OFS Žďár nad Sázavou všem děkuje za spolupráci v roce 2014 a přeje do nového roku 2015 

hodně zdraví a mnoho sportovních úspěchů. 

 

 

 

 

 Příští VV OFS -  termín bude zaslán pozvánkou  

 

 

 

Zapsal: Jaroslav Beneš                                                                                       Jaroslav Beneš                      

                                                                                                                            předseda OFS  

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

