
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. 6/2014-2015 

ze dne 21.1.2015 
Přítomni:  dle prezenční listiny 

Omluveni: Ing. Šoukal Roman, Uhlíř Jaroslav, Řezáč Rudolf 

 

 

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 

- příprava konání VH OFS – 23.1.2015 v 17 h v Křižanově (pozvánka+delegační lístek zaslány 

na oddíly) 

- návrh laureáta na cenu Dr. Jíry  

 

2. Došlá pošta  

- běžná korespondence pro odborné komise 

- změna předsedy SK FC Křižanov – p. J. Uhlíř 

- nabídka oddílu TJ Slavoj Třešť k pronájmu nově zrekonstruovaného hřiště s um. trávou 

- žádost oddílu SK Bystřice n. P. o fin. příspěvek  na hal. turnaj st. přípravek a ml. žáků 

- podpora  k žádosti o dotaci na výstavbu hřiště s um. povrchem – SFK Vrchovina 

- žádost o doporučení VV FAČR k přijetí změny názvu klubu SFK Vrchovina 

- oznámení oddílu SFK Vrchovina - souhlas FAČR o „hraní“ v jarní části soutěže na staré reg. 

průkazy 

- podpora k žádosti oddílu FK TJ Rad. Svratka o dotaci na rekonstrukci a modernizaci stávající 

budovy pro sportovní činnost 

- propozice halového turnaje meziokresní soutěže KFS Vysočina U12 

 

 

 



3. Různé: 

VV OFS schvaluje: 

 

- proplacení faktury za pronájem kanceláří OFS  

- proplacení faktury za internet  

- proplacení faktury za telefonní poplatky 

- proplacení faktury za nákup pohárů na turnaj žáků – Memoriál Ing. F. Mahela 

- proplacení cestovních nákladů předsedy OFS – setkání předsedů OFS v Praze 

- proplacení nákladů za telefon pro hl. administrátora OFS 

- proplacení nákladů na rozhodčí – halový turnaj st. přípravek a ml. žáků pořádaný oddílem SK 

Bystřice n. P. 

- proplacení nákladů na rozhodčí – halový turnaj ml. přípravek pořádaný oddílem FC ŽĎAS Žďár 

n. S. 

- proplacení nákladů na soustředění výběrů OFS a halový turnaj KFS Vysočina U12 

- podpora klubu SFK Vrchovina k žádosti o poskytnutí dotace na výstavbu hřiště s um. povrchem 

- doporučení VV FAČR změnu názvu klubu SFK Vrchovina z.s. 

- podpora klubu FK TJ Radešínská Svratka k žádosti o poskytnutí dotace na rekonstrukci a 

modernizaci stávající budovy pro sportovní činnost 

 

VV bere na vědomí : 

- Zprávu  p. J. Macha z jednání VV KFS Vysočina – termín konání VH KFS Vysočina – 17.3.2015  

v Polné – 25 delegátů za OFS 

- Otázka soutěže veteránů nad 40 let 

 

- Zprávu ze setkání předsedů OFS konané dne 9.1.2015 v Praze – prezentována R(E)VOLUCE ve 

fotbale – bližší informace na VH OFS (p. Vrzáček) 

- VH FAČR – 5.6.2015 v Brně 

 

VV OFS vyzývá oddíly k zaplacení členských příspěvků FAČR – do 28.2.2015  již 

připsáno na účet FAČR 

 

 

 Příští VV OFS -  18.2.2015 

 

 

Zapsala: Marcela Šoukalová                                                                             Jaroslav Beneš                      



                                                                                                                            předseda OFS  


