
    

 

KOMUNIKÉ Č. 5/2020 ZE ZASEDÁNÍ 
VV OFS KLATOVY z 1. 12. 2020 

 

 
 

V souladu s informace ze dne 3.11.2020 od GS FAČR ve které se uvádí pod bodem č. 2) “ VV 
FAČR stanovil legislativní rámec pro konání ústního jednání ve smyslu ustanovení § 54 
Procesního řádu FAČR distanční formou prostřednictvím videokonference na online platformě 
Microsoft Teams “ se uskutečnila dne 1.12.2020 od 18:00 hodin formou videokonference 
schůze VV OFS Klatovy.  
 
 

 

Přítomni: Jan Červený, František Kalista, Ing. Zdeněk Bárta, Jaroslav Červený, Miloš Harmady, 

Vratislav Krulich, Miroslav Šmrha, Evžen Veselý a Václav Zahradník. 

Dále se jednání zúčastnil: sekretář svazu Miroslav Sedlmaier  

Omluven:   
 

 

Zasedání VV řídil předseda OFS Jan Červený. 

VV provedl:  

✓ Kontrolu usnesení  

Chybí zápis ze schůze TMK a KM – dodatečně doloží předsedovi OFS předseda 

komise p. Zahradník  

 

VV bere na vědomí:  

✓ Došlou poštu  

✓ Informaci předsedy TMK V. Zahradníka o účasti okresního výběru žáků U12 v jediném 

uskutečněném turnaji na hřišti v Janovicích, ve kterém obsadil výběr OFS 1.místo. 

✓ Informaci předsedy KR o přípravě doškolovacího předsezonního semináře                       

rozhodčích který se koná ve dnech 16.-17.1.2021. 

✓ STK – pan Krulich podal informaci k restartu okresních soutěží roč. 2020/2021. STK 

připravila termínovou listinu JARO 2021 která zahrnuje dohrávky podzimních kol 

mužů a žáků a odvetná utkání dle rozlosování roč.2020/21. STK bude maximálně 

vstřícná k požadavkům klubů na změny termínů bez poplatků v období dohrávek 

utkání z podzimní části soutěží.  

✓ Informaci předsedy OFS o tom, že za rok 2020 nebude v rámci Pošumavského 

sportovního sdružení organizována tradiční anketa o vyhodnocení nejúspěšnějších 

sportovců, kolektivů, trenérů a rozhodčích 

VV rozhodl      

v souladu s článkem 14, odst.1 Stanov OFS Klatovy, rozhodl o svolání řádné XXI. 

valné hromady (volební) Okresního fotbalového svazu Klatovy na pátek 5. února 



2021 od 17:00 hodin v kavárně hotelu Rozvoj v Klatovech. Všechny potřebné 

materiály v souvislosti s konáním této VH budou nejpozději do 3.12.2021 

zveřejněny na Úřední desce OFS na webu fotbal.cz.  

VV pevně věří, že opatření regulovaná vládou ČR dovolí, aby ve stanoveném 

termínu dle Stanov FAČR od 1.1. - 15.2.2021) se tato plánovaná řádná hromada 

uskuteční. Případná vynucená změna termínu bude včas klubům oznámena.  

V souvislosti se svoláním řádné VH OFS projednal VV některé s tím spojené aktuální 

organizační záležitosti: 

VV stanovil program jednání XXI. VH OFS. 

        Tento program vychází z Jednacího a Volebního řádu   uvedeného ve Stanovách OFS 

Klatovy a bude zveřejněn na ÚD.  

                VV upozorňuje v návaznosti na konání XVII. VH OFS Klatovy: 

1)Všechny kluby s jedním hlasem rozhodujícím vyšlou svého člena na VH (ten musí 

být současně podle klubových stanov jedním ze statutárních zástupců klubu) 

2)Za účelem přípravy nových voleb je umístěn na web. stránkách OFS ke stažení 

formulář pro předložení návrhů na volbu předsedy OFS, členů VV a RK. 

3) Pro návrhy kandidátů na volby předsedy OFS, členů VV a RK podle Stanov OFS 

platí, že: 

a) mohou být podány členskými kluby oprávněnými podle článku 14 odst. 2 Stanov 

požádat o svolání Valné hromady;  

b) musí být podány nejpozději jeden týden přede dnem konání Valné hromady, tj. 

do 29.1.2021 do 24:00, a to sekretáři elektronicky na e-mail fotbal@sumavanet.cz; 

c) jejich součástí musí být vždy písemný souhlas kandidáta s kandidaturou a výpis z 

trestního rejstříku týkajícího se kandidáta ne starší než tři měsíce nebo čestné 

prohlášení kandidáta o bezúhonnosti. 

VV projednal  

odvolání FK Svéradice proti rozhodnutí DK ze dne 15.9.2020 ve věci kontumaci 

utkání 4.kola III. třídy FK Svéradice B – Sokol Hartmanice ve prospěch S. Hartmanice. 

Po seznámení členů VV s materiály obsaženými v odvolání (včetně přílohy 1,2) , 

seznámení se zápisem o utkání, s důvody STK vyplývající k návrhu předloženému DK 

a vyhlášení kontumaci výsledku potvrdil VV platnost rozhodnutí DK . 

Rozhodnutí VV: odvolání FK Svéradice se z a m í t á.  

Sekretář OFS zabezpečí   zveřejnit rozhodnutí VV na ÚD OFS.        

VV schválil 

✓ Termínovou listinu po restartu soutěží 2021. TL zabezpečí sekretář svazu 

zveřejnit na ÚD web. stránek OFS Klatovy do 3.12.2020. 

✓ Složení komise za účelem provedení pravidelné roční inventarizace majetku 

OFS Klatovy se stavem k 31.12.2020 ve složení: předseda – Krulich Vratislav, členové 

komise - Ing. Bárta Zdeněk a Harmady Miloš       



     Přidělení požadovaného statutu pro SK Klatovy 1898SpSM OFS A1/A2 a SpSM 

OFS B1/B2 finanční podpory talentované mládeže v rámci LŘ  

✓ Finanční příspěvek pro KR na zabezpečení pravidelného předsezonního 

dvoudenního doškolovacího semináře rozhodčích v Úborsku.  
 

VV děkuje  

 souvislosti s ukončením své činnosti v roce 2020 všem klubům, jejich funkcionářům a 

rozhodčím za jejich celoroční úspěšnou práci ve prospěch fotbalu v Pošumaví. Jim i 

všem aktivním hráčům přeje VV OFS Klatovy příjemné prožití Vánoc a v novém roce 

2021 hodně zdraví, štěstí a úspěchů ve sportovním i v osobním životě!  

 

Příští, schůze VV se koná formou videokonference 5.ledna 2021 od 18:00 hodin.  


