
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. 11/2014-2015 

ze dne 24.6.2015 
Účast:  dle prezenční listiny 

 

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 20. zasedání  VV FAČR  

- žádost SK Bystřice n. Pernštejnem o příspěvek na turnaj ml. přípravek dne 21.6.2015 

- žádost Jiskra Vír o finanční příspěvek na turnaj st. žáků dne 20.6.2015 – neschváleno pro 

nesplnění podmínek 

- žádost TJ FC Hamry n. Sáz. o příspěvek na rozhodčí na turnaje st. přípravky a ml. žáků dne 

22.8.2015 a dále žádost o materiální zabezpečení turnaje mužů „Memoriál Vl. Stehlíka“ konaný 

dne 1.8.2015  

 

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 poháry, medaile a diplomy 

- nákup věcných darů u příležitosti životních jubileí  a ukončení činností v komisích OFS 

- proplacení nákladů na rozhodčí na turnaj ml. přípravek SK Bystřice n. Pernštejnem 



- schvaluje materiální příspěvek na Memoriál V. Stehlíka a na turnaj ml. žáků a st. přípravek 

příspěvek ve formě proplacení nákladů na rozhodčí 

 

VV bere na vědomí : 

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

- zprávu předsedy OFS z jednání VH FAČR v Praze dne 5.6.2015 

- Rozeslání pozvánek na losovací aktiv OFS Žďár n. Sáz. ,který se bude konat dne 3.7.2015 

v 16:30 (prezence) v KD Hamry n. Sáz. 

 

 

Zpráva KM: 

- p. Ing. Mach podal informaci o turnaj vítězů OP st. přípravek, kde v krajském finále se umístil 

náš zástupce SK Dolní Heřmanice na druhém místě. VV OFS děkuje za reprezentaci OFS. 

 

Zpráva KR: 

- podána zpráva k zajištění turnaje rozhodčích OFS O pohár předsedy KFS Vysočina, který pořádá 

KR OFS Žďár n. S. ve spolupráci s KFS. Turnaj se koná v Radešínské Svratce dne 27.6.2015 od 

9:00 do 15:00 hod.  

 

Zpráva STK: 

- p. Řezáč podal zprávu k ukončenému SR 2014-2015 a dále o přípravě nového SR 2015-2016. 

 

 

 

 Příští VV OFS -  dle pozvánek 

 

Zapsal: Roman Šoukal                                                                                      Jaroslav Beneš                      

                                                                                                                            předseda OFS  


