
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. 9/2014-2015 

ze dne 15.4.2015 
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:  

- Úkoly zajištěny 

 

2. Došlá pošta  

- běžná korespondence pro odborné komise 

- komuniké z 18. zasedání  VV FAČR  

- pozvánka na 17. řádnou VH FAČR, Hotel Clarion Congress, Praha dne 5.6.2015 

- motivační projektové příspěvky KM FAČR pro OFS- Program II. (Výběry OFS U-11, U-12) 

- dopis FAČR-akceptované požadavky žadatelů k rozdělení finančních prostředků ze SR 

v Programu IV.-Údržba a provoz sportovních zařízení v roce 2015. Přidělené prostředky v rámci 

OFS rozdělit do 30.4.2015 

 

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 potisk 

- proplacení faktury za nákup výpočetní techniky (pro DK OFS) 

- nákup věcných darů u příležitosti životních jubileí   



- doplnění listiny rozhodčích OFS Žďár n. S.  pro jarní část SR 2014-2015 o rozhodčího : 

Miroslav König, Bystřice n. P. 

 

VV bere na vědomí : 

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

 

- Novelizované předpisy FAČR, které jsou umístěny na webu www.fotbal.cz k připomínkovému 

řízení fotbalovému hnutí. Připomínky lze podat do 15.5.2015. Přesný postup je uveden na webu 

fotbal.cz. VV OFS všem oddílům, členům VV a odborných komisí doporučuje si uvedené 

materiály prostudovat a případně připomínkovat. 

 

 

Zpráva KM: 

 

- dne 16.4.2015 proběhne soustředění Výběrů OFS ročník 2003 a mladší v Borech 

- dne 22.4.2015 utkání Výběrů ve Žďáře n.S. a 7.5.2015 v Havl. Brodě 

 

 

 

 Příští VV OFS -  13.5.2015 

 

 

 

Zapsala: Marcela Šoukalová                                                                             Jaroslav Beneš                      

                                                                                                                            předseda OFS  

http://www.fotbal.cz/

