
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. 7/2014-2015 

ze dne 26.2.2015 
Přítomni:  dle prezenční listiny 

Omluveni: 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: 

- zhodnocení VH OFS – VV děkuje oddílu SK FC Křižanov za uspořádání VH 

- zhodnocení turnaje žáků -  Memoriálu Ing. F. Mahela 

 

2. Došlá pošta  

- běžná korespondence pro odborné komise 

- žádost oddílu SK Bystřice n. P. o finanční příspěvek  na hal. turnaj starších žáků 

- žádost oddílu TJ Družstevník Bory o finanční nebo materiální příspěvek na turnaje přípravek a 

žáků 

- žádost oddílu FC ŽĎAS Žďár n. S.  o finanční příspěvek na turnaje ml. přípravek 

- komuniké z 16. zasedání  VV FAČR - schválení změny názvu klubu SFK Vrchovina 

- přidělení finančních prostředků z členských příspěvků od FAČR oddílům 

 

3. Různé: 

VV OFS schvaluje: 

 

- proplacení faktury za pronájem kanceláří OFS  

- proplacení faktury za sekretářské práce a vedení účetnictví 

- proplacení faktury za internet  

- proplacení faktury za telefonní poplatky 



- schvaluje přerozdělení finančních prostředků z členských příspěvků FAČR za oddíl TJ 

Družstevník Jabloňov (zrušen) oddílu FC Velké Meziříčí 

- proplacení faktury za nákup pohárů na turnaje ml. a st. přípravek pořádaných OFS ve spolupráci 

s SK Bystřice n. p + proplacení nákladů na rozhodčí 

- proplacení nákladů na rozhodčí – halový turnaj st. žáků pořádaný oddílem SK Bystřice n. P. 

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

n. S. 

- schvaluje na turnaj žáků pořádaný oddílem TJ Družstevník Bory materiální zajištění 

- ocenění dlouholetého funkcionáře oddílu Sokol Bohdalov p. Aloise Matějíčka v souvislosti 

s jeho životním jubileem 

- proplacení nákladů u příležitosti životního jubilea p. J. Macha 

- delegáty na VH KFS Vysočina za OFS Žďár n.S. : Jaroslav Beneš, Ing. Roman Šoukal, Ing. Josef 

Bajer, Ing. Josef Mach, Josef Procházka 

 

VV bere na vědomí : 

- Zprávu  p. Ing. R. Šoukala 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 

- „Zelený trávník 2015“ 

 

Zpráva KM: 

- zhodnocení soustředění Výběrů OFS a umístění na turnaji v Třešti – 2. Místo 

- zhodnocení turnaje OFS - ml. přípravek pořádaný ve spolupráci s SK Bystřice n. P. – 21.2.2015 

- informace o uspořádání turnaje OFS - st. přípravek  pořádaný ve spolupráci s SK Bystřice n. P. – 

28.2.2015 

 

Zpráva KR: 

- seminář rozhodčích OFS – 14.3.2015 v hale 2. ZŠ ve Žďáru n. S. 

 

 

 

 

 Příští VV OFS -  25.3.2015 

 

 

Zapsala: Marcela Šoukalová                                                                             Jaroslav Beneš                      

                                                                                                                            předseda OFS  


