
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. 8/2014-2015 

ze dne 25.3.2015 
Přítomni:  dle prezenční listiny 

Omluven: R. Řezáč 

 

 

 

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: 

- předání sportovního materiálu k ocenění vítězů halových turnajů pořádaných oddílem TJ 

Družstevník Bory 

 

2. Došlá pošta  

- běžná korespondence pro odborné komise 

- komuniké z 17. zasedání  VV FAČR  

- přidělení finančních prostředků z členských příspěvků od FAČR oddílům za rok 2015 – 

rozesláno oddílům 

- změna doručovací adresy org. pracovníka FC Velké Meziřičí p. J. Šimáčka – Školní 2184/1,  

594 01  Velké Meziříčí 

- pozvánka pro předsedu OFS k účasti na vyhlášení ankety „Fotbalista roku“ – 29.3.2015 v Praze 

- pozvánka na oficiální otevření fotbalového zázemí oddílu SFK Vrchovina 

 

 

 

 

 

 

 



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 

- proplacení faktury za nákup znaku a píšťalek a průkazů pro rozhodčí 

- proplacení faktury za předplatné časopisu FOTBAL a TRÉNINK 

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

Žďár n. S.  

- listinu rozhodčích a delegátů OFS Žďár n. S.  pro jarní část SR 2014-2015 

 

VV bere na vědomí : 

- Zprávu  p. Ing. R. Šoukala z jednání VV KFS Vysočina  

 

 

Zpráva KR: 

KR podala zprávu o semináři rozhodčích a předložila listinu rozhodčích a delegátů ke schválení VV. 

 

 

- VV OFS vyslovil souhlas s projektem „Regionální Akademie Vysočina“, která bude zřízena 

v Jihlavě ve spolupráci FAČR, Kraje Vysočina, Statutární  město Jihlava a FC Vysočina. 

- VV OFS sděluje oddílům, že školení a doškolení trenérů licence „C“ proběhne po podzimní části 

soutěží (bude upřesněno a včas zasláno oddílům). 

- VV OFS vyzývá oddíly ke kontrole platného členství svých hráčů a funkcionářů. 

 

 

 

 Příští VV OFS -  15.4.2015 

 

 

Zapsala: Marcela Šoukalová                                                                             Jaroslav Beneš                      

                                                                                                                            předseda OFS  


