
Okresn í  fo tba lový  svaz  Zno jmo
Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo

Tel : 515248312; e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

ZÁPIS  č. 11 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 30. 9. 2015

Přítomni :  Leitner, Večeřa, Kolesa, Kříž, Bartoš, Brabec, Mašek,

Omluveni: 
Nepřítomni: Slabý, Hodák
Hosté:   Peřinka Jiří ml. (předseda KR OFS), Dvořák Václav (1. SC Znojmo – mládež), Žák Zdeněk 

(oddíl Hluboké Mašůvky)       

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 10

3. )  Došlá a odeslaná pošta

4. )  Činnost sportovních tříd a sportovního centra

5. )  Hospodářské náležitosti – předpokládaný výsledek III.Q

6. )  Hodnocení práce rozhodčích (elektronizace)

7. )  Fotbalová (R)evoluce – průběh fotbalových soutěží

8. )  Různé

1. ) Přítomné přivítal předseda p. Leitner a seznámil je s programem zasedání. VV schvaluje za ověřovatele 

zápisu Večeřu Milana a Brabce Pavla.

2. ) Analytické ověření dvou účtů na straně příjmu a výdajů ve výsledovce hospodaření OFS za 1. pololetí 2015 

– úkol pro sekretáře platí

p. Večeřa informoval VV o stavu sportovního areálu v Hlubokých Mašůvkách. Zasedání se zúčastnil

zástupce oddílu Hlubokých Mašůvek pan Zdeněk Žák a seznámil VV s projektem výstavby nových šaten 

v jejich areálu – byly zodpovězeny dotazy tohoto oddílu na možnosti sehrání utkání v jarní části soutěže na 

jiném domácím hřišti např. v Příměticích

Oficiální tabulky soutěží přípravek OFS Znojmo nebudou zveřejňovány

3. ) Došlá pošta:

Dopis pana Jelínka z oddílu Višňové – VV se seznámil s dopisem pana Jelínka a bere ho na vědomí

Pozvánka pro předsedu či člena RK OFS na seminář o účtování dotací do Prahy 10. 10. 2015 – za OFS 

Znojmo se zúčastní člen RK pan Houšť Pavel – sekretář potvrdil účast

Pozvánka na kvalifikační utkání ČR – Turecko, Praha – Letná, dne 10. 10. 2015

4. ) Činnost sportovních tříd a sportovního centra:

p. Leitner přivítal pana Dvořáka – p. Dvořák informuje VV o stavu členské základny v klubu a problémech 

s věkovými kategoriemi U17 a U16, problematika střídavých startů, hodnotí výkonnost jednotlivých 

mužstev SpSM a SCM, trenérské obsazení na dobré úrovni

5. ) Hospodářské náležitosti – předpokládaný výsledek III.Q 2015:

Startovné oddílů – k dnešnímu dni nebylo startovné zaplaceno jedním oddílem, bude řešeno individuálně

Dotace MŠMT na chod sekretariátu OFS – sekretář seznámil VV se stavem vyúčtování a možných 

použitelných nákladů do vyúčtování této dotace



Dotace na výběry OFS U12 a U11 – sekretář informuje o stavu vyúčtování

Dotace z rozpočtu města Znojma – sekretář zajistí vyúčtování

Dotace na projekt Fotbalová (R)evoluce ve výši 10 000,-/oddíl – je již spuštěno a oddíly postupně 

vyúčtovávají, sekretář odesílá finance oddílům 

Dotace na ve výši 382 152,- - VV zadává sekretáři úkol, odeslat oddílům metodiku vyúčtování 

       Sekretář předloží na příští zasedání VV výsledky hospodaření OFS k 30. 9. 2015 a zajistí kontrolu RK

VV schvaluje příspěvek 5 000,- Kč na náborovou akci 1. SC Znojmo - mládež            

6. ) Hodnocení práce rozhodčí (elektronizace):

p. Peřinka informuje VV o chybovosti rozhodčích v IS a hodnotí jejich výkonnost i vyplňování zápisů, 

rozhodčí jsou již předáváni za chyby do KR

       p. Večeřa a sekretář  podávají  VV informace o průběhu vyhodnocení a kontrol jednotlivých odehraných 

ZoU .  Celkově hodnotí kladný přínos IS a práci rozhodčích v soutěžích řízených OFS 

KR žádá o možnost využití členů VV ke kontrole rozhodčích na utkáních a jejích průběhu

7. )  Fotbalová (R)evoluce – průběh fotbalových soutěží:

       Sekretář seznamuje VV s novými funkcemi v IS a informuje o nedostatcích a problémech, se kterými se 

setkává

8. )  Meziokresní turnaj výběrů OFS 6. 10. 2015 Znojmo:

VV žádá KR o delegaci 3 rozhodčích na tento turnaj – odměna celkem 1 600,- Kč

VV rozdělil úkoly mezi jednotlivé členy VV, KM a sekretáře

9. )  Různé:

Sekretář informuje o konání doškolení trenérů licence C – VV apeluje na TMK, aby ve stejném termínu 

uspořádala i školení nových trenérů z důvodu možnosti studia licence B, která bude spuštěna v lednu 2016

p. Leitner informuje VV o obsahu jednání VV JmKFS a pozvánce na výjezdním zasedání VV JmKFS ve 

Velkých Pavlovicích – 16. 10. 2015

       Ve spolupráci se středními školami našeho okresu VV rozhodl pořádat tradiční turnaj dívek i chlapců 

v měsíci říjnu 2015 – úkol pro p. Bartoše

                                       

Příští zasedání VV OFS se koná v pondělí 19. 10. 2015 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS 

Znojmo.

     

  

  Zdeněk Leitner v. r.                                              Roman Švarc
       předseda O F S                                 sekretář OFS




