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ZÁPIS  č. 11 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 20. 10. 2014    

 
Přítomni :   Leitner, Brabec, Večeřa, Mašek, Kříž, Bartoš, Kolesa, Slabý, 
Omluveni:   Hodák 
Nepřítomni:    
Hosté:            Palička Lub. (předseda TMK), Stašek (předseda KM), Kvapil (předseda DK)           
 
 
Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu 

2. )  Kontrola zápisu VV č. 10       
3. )  Došlá a odeslaná pošta 
4. )  Rozbor chování hráčů a funkcionářů 
5. )  Práce TMK – doškolovací seminář 
6. )  Stav sportovišť a sportovních areálů 
7. )  Činnost SpSM a SCM 
8. )  Různé 

 
 
1. )  Přítomné přivítal předseda p. Leitner a seznámil je s programem. 
       VV schvaluje za ověřovatele zápisu Jana Bartoše a Jiřího Maška. 

 
2. ) Všechny úkoly jsou splněny. 
     
3. ) Došlá pošta: 
    Podnět pana Kolesy (viz. Zápis VV č. 10) – p. Kříž a p. Brabec byli pověřen k prošetření tohoto podnětu – 

VV schvaluje  
 Zápis VV JmKFS – p. Leitner podává zprávu z jednání, VH FAČR se v červnu bude konat v Brně 
 Pozvánka výjezdní zasedání VV JmKFS a členů OFS v Ratíškovicích 
 Utkání žáků Višňové – Vlasatice – oddíly se dohodly na náhradním termínu 
 Úprava nominační listiny rozhodčích a delegátů – p. Fousek Radoslav byl nahrazen panem Holíkem – VV 

bere na vědomí 
 Pozvánka na turnaj „O pohár předsedy MěFS“ – VV schvaluje účast výběru OFS na tomto turnaji – 

sekretář zajistí přihlášení 
 STK JmKFS schválila odložení jarní předehrávky krajských soutěží – OFS toto kolo odkládat nebude 
 Pozvánka na turnaj výběrů OFS do Třebíče 21.12.2014 – VV není nakloněn k účasti na tomto turnaji 
 Pozvánka na seminář ORK ke kontrole vyúčtování dotací 2014 – OFS zajistí účast na tomto semináři 
 
4. ) Rozbor chování hráčů a funkcionářů 
 Zprávu z DK přednesl předseda této komise p. Kvapil – ubyla trestnost a prohřešky z velké většiny po dvou 

žlutých kartách, zlepšení popisu přestupků od rozhodčích 
 Návrh pana Kvapila na zveřejňování pozvánek a nominací na stránky OFS 
 
5. ) Práce TMK – doškolovací seminář: 
 p. Palička informuje VV o práci komise a o připravovaném doškolení trenérů licence „C“ – bude se konat 

v sobotu 29.11.2014, místo bude upřesněno a bylo rozesláno 53 pozvánek   



6. ) Stav sportovišť a sportovních areálů: 
 STK ve spolupráci s rozhodčími a KR získala informace o stavu sportovišť a sportovních areálů – 

zpracovanou zprávu předložil p. Večeřa, VV navrhuje nadále apelovat na oddíly na zlepšení kvality 
sportovišť a areálů  

 
7. ) Činnost sportovních tříd a sportovního centra: 
 Tento bod bude projednán na příštím zasedání VV OFS Znojmo – VV schvaluje 
 
8. )  Různé: 
 Turnaj U12 a U1 v Miroslavi – p. Leitner děkuje funkcionářům FC Miroslav i OFS Znojmo za organizaci, 

negativní hodnocení výkonů 11ti letých, špatná spolupráce oddílů a účast reprezentantů 
 Turnaj dívek středních škol v kopané – p. Leitner informuje o průběhu a výsledcích turnajů, vše proběhlo 

bez problémů 
 Turnaj chlapců středních škol 22.10.2014 – vše nachystáno 
 Místo a termín konání slavnostního zakončení roku OFS – p. Večeřa prověří možnost 13.12.2014 v Hotelu 

Bermuda 
 p. Večeřa předložil smlouvu s firmou Sportika – podepsána předsedou OFS a bude předána zástupci firmy  
 Připomínky ke zveřejňování výsledků a tabulek přípravek  
 Návrh sekretáře na zakoupení výpočetní techniky pro potřeby OFS – dle finanční situace  
 
 
 VV schvaluje cestovní náhrady funkcionářům OFS ve výši 5 Kč/km na služební cesty. 
             
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příští zasedání VV OFS se koná 18. 11. 2014 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS. 
        
     
  
    Zdeněk Leitner v. r.                                                 Roman Švarc 
         předseda O F S                                       sekretář OFS 


