
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. 2/2014-2015 

ze dne 24.9.2014 
Přítomni:  Beneš Jaroslav, Řezáč Rudolf, Ing. Šoukal Roman, Uhlíř Jaroslav, Procházka Josef 

Omluveni: Ing. Josef Bajer, Ing. Mach Josef 

Hosté: Šoukalová Marcela 

 

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 branek pro ml. přípravku oddílu SK Svratka-splněno 

- členské karty pro nové členy FAČR předány oddílům 

2. Došlá pošta 

- běžná korespondence pro odborné komise 

- komuniké z 12. zasedání VV FAČR 

- oznámení oddílu SFK Vrchovina o přestěhování kabin do náhradních prostor –ul. Tyršova 323 

 

3. Různé: 

VV OFS schvaluje: 

- proplacení faktury za pronájem kanceláří OFS  

- proplacení faktury za internet  

- proplacení faktury za sekretářské práce a vedení účetnictví 

- proplacení faktury za telefonní poplatky 

- proplacení faktury za dopravu na turnaj Výběrů OFS v Lukách nad Jihlavou  

- nákup věcného daru k životnímu jubileu 

- finanční příspěvek na turnaj ml. přípravek oddílu SK Bystřice n. P. pořádaný dne 30.8.2014  

ve výši 2.000,-Kč (proti kopii dokladu o nákupu cen). 

 

 



VV OFS zahájil řízení k podanému odvolání oddílu SK Transformátor Počítky proti rozhodnutí 

STK uvedeném ve Zprávě STK č. 6/2014-15 - kontumace utkání mužů Pohledec-Počítky. 

 

VV upozorňuje oddíly na proplácení finančních prostředků z dotací MŠMT – Program V – 

Organizace fotbalu -  

pro oddíly – finanční prostředky proti dokladům o nákupu sportovního vybavení, dopravy, 

pronájem haly, hřiště – hotově (paragon), převodem (faktura adresovaná na OFS, předem zaslat 

kopii objednávky na ofszdar@seznam.cz) - vyúčtování do 31.10.2014 – veškeré informace  

pí. M. Šoukalová (tel. 605 202 600) – příloha seznam, formulář – cestovné. 

 

Místopředseda p. R. Šoukal podal informace z jednání VV KFS Vysočina – mimo jiné i o 

školení trenérů licence „B“ (28.11.2014) – zájemci se mohou hlásit u p. R. Kučery 

 – KFS Vysočina 

 

 

Trenérsko-metodická komise: 

 

Úřední zpráva TMK OFS Žďár nad Sázavou – viz příloha + přihláška. 

 

Změna tel. čísla p. předsedy Ing. J. Vanka – 737 203 054. 

 

 

 

     Příští VV OFS dne 22.10.2014 v 16.30h 

 

 

 

Zapsala:  Marcela Šoukalová                                                                                Jaroslav Beneš                      

                   sekretář OFS                                                                                       předseda OFS  


