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

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

ZÁPIS  č. 8 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 27. 7. 2015   

Přítomni :  Leitner, Večeřa, Brabec, Hodák, Kolesa

Omluveni: Mašek, Bartoš, Kříž,
Nepřítomni: Slabý,
Hosté:   Kvapil (předseda DK), Stašek (předseda KM)          

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 7

3. )  Došlá a odeslaná pošta

4. )  Příprava soutěží OFS Znojmo 2015/2016

5. )  Složení odborných komisí OFS Znojmo

6. )  Rozpis soutěží - návrh

7. )  Fotbalová (R)evoluce

8. )  Různé

1. ) Přítomné přivítal předseda p. Leitner a seznámil je s programem zasedání.

       VV schvaluje za ověřovatele zápisu Kolesu Zdeňka a Brabce Pavla.

2. ) Sdružený start družstev v soutěžích OFS – sekretář zjistí urgenci dodání smluv o sdruženém startu od 

oddílů

Nákup monitorů a rozbočovače pro potřeby OFS – splněno, vybavení již k užívání na sekretariátu

Seminář k elektronizaci a novému SŘF v Olomouci – p. Večeřa informuje VV o obsahu jednání

Oslava výročí tělovýchovné jednoty v Práčích – p. Kolesa se zúčastnil a předal ocenění od OFS

p. Leitner informuje VV o sestupech a postupech v soutěžích JmKFS a OFS Znojmo – VV schvaluje

Losovací aktiv OFS Znojmo – VV předává STK oddíly, které se nezúčastnily s návrhem pokuty 500,- Kč 

za neúčast na losovacím aktivu oddílů

Seminář rozhodčích v Tasovicích – p. Večeřa pojednává o průběhu semináře

3. ) Došlá pošta:

Odhlášení mužstva Šatova B ze soutěže – v III. Třídě nahrazují Hluboké Mašůvky – VV schválil tento 

postup bez poplatku oddílu

Nabídka lístků na kvalifikační utkání ČR – Kazachstán – za OFS Znojmo nebyl projeven zájem

Sekretář předložil VV koncepci práce KR OFS Znojmo – VV bere na vědomí a bude řešeno na příštím 

zasedání 10. 8. 2015

Návrh plánu práce VV OFS Znojmo na 2. pololetí 2015 – VV schvaluje s možnými úpravami pro 

jednotlivá zasedání

4. )  Příprava soutěží OFS Znojmo 2015/2016:

Rozlosování mužů, dorostu, žáků a mladších žáků je vyvěšeno na stránkách OFS i se všemi změnami

Soutěže přípravek budou vyvěšeny a řešeny mimo IS. Každé družstvo přípravek odevzdá na OFS listinný 

seznam hráčů a bude používán zjednodušený zápis o utkání – vše odešle oddílům a vyvěsí na stránky

sekretář OFS Znojmo



5. ) Složení odborných komisí OFS Znojmo:

Předsedové komisí sdělí sekretáři do 7. 8. 2015 složení jednotlivých komisí

6. ) Rozpis soutěží - návrh:

p. Večeřa seznamuje VV s materiálem, který vypracoval ve spolupráci se sekretářem, tento materiál bude 

v pracovní verzi odeslán předsedům komisí a členům VV a na příští zasedání bude připravena konečná 

verze 

7. ) Fotbalová (R)evoluce:

Sekretář informoval o novinkách v tomto projektu, navrhuje pomoc rozhodčím při daňovém přiznání 

s účetní OFS slečnou Gallusovou – slečna Gallusová přislíbila pomoc při vypracování daňového přiznání 

rozhodčím OFS Znojmo

Veškeré informace byly také rozeslány oddílům a jsou umístěny na stránkách www.ofsznojmo.cz

Sekretář dále zajišťuje další informace k elektronizaci a odešle oddílům nabídku o možnosti provedení 

školení 

8. )  Různé:

Sekretář předložil výsledovku hospodaření OFS Znojmo za 1. pololetí 2015 – VV se s ní seznámí a bude 

projednána na dalším zasedání

Sekretář předává soupis výši startovného oddílů pro soutěžní ročník 2015/2016, ve kterém jsou zohledněny 

přeplatky a nedoplatky – sekretář vyvěsí na stránky a rozešle oddílům - VV schvaluje spolu s výší 

startovného pro OP mužů 2 000,- Kč, III. Třídy 1 500,- Kč a IV. Třídy 1 000,- Kč

Odměna Aleši Richterovi ve výši 1000,- Kč za obsazování rozhodčích za jaro 2015, panu Števicovi 1000,-

Kč za přípravu rozlosování a sekretáři OFS 5 000,- za provedení prací při zavádění elektronizace – VV 

schvaluje

                                       

Příští zasedání VV OFS se koná v pondělí 10. 8. 2015 v 15: 30 hod. v zasedací místnosti OFS 

Znojmo.

     

  

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




