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

e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

ZÁPIS  č. 10 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 19. 9. 2016

Přítomni :  Leitner, Večeřa, Kolesa, Brabec, Bartoš, Kříž, Mašek,
Omluveni: Hodák,
Nepřítomni: Slabý, 
Hosté:            

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 9

3. )  Došlá a odeslaná pošta

4. )  Činnost sportovních tříd a sportovního centra 

5. )  Hospodářské náležitosti – předpokládaný výsledek III.Q 2016

6. )  Hodnocení práce rozhodčích  – KR-Peřinka

7. )  Příprava výjezdního zasedání VV JmKFS

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. ) Září Měsíc náborů se uskuteční 21. 9. v Moravském Krumlově

Utkání reprezentace ČR – Ázerbajdžán – bez požadavku na lístky

3. ) Došlá pošta:

Nabídka vstupenek na utkání reprezentace U21 ČR - Moldavsko ve Znojmě 7. 10. 2016 – VV schvaluje 

objednání 30ks vstupenek pro členy VV a odborných komisí OFS Znojmo

Informace z FAČR ohledně úhrady faktur za volný přestup – z OFS Znojmo se netýká žádného oddílu

Informace z FAČR ohledně úhrady sběrných faktur oddíly – z OFS Znojmo se týká čtyř oddílů našeho 

okresu, tyto oddíly byly kontaktovány k nápravě

Propozice družebního turnaje v Bratislavě 29. 9. 2016 – vše zajištěné

Propozice družebního turnaje v Hrušovanech 13. 10. 2016 – propozice odeslány účastníkům, KM ve 

spolupráci se sekretářem zajistí vše potřebné

      Turnaj žáků ročníku 2004-2005 v Brně Chrlicích dne 20.9.2016 – vše zajištěno

Dodatek ke smlouvě na dotaci na chod sekretariátu OFS Znojmo – podepsán a odeslán na FAČR

Od 24. 11. 2016 startuje školení trenérů licence B – vše vyvěšeno na stránkách OFS a rozesláno oddílům

Pozvánka na 1. Národní Grassroots konferenci FAČR ve ČT 27. 10. 2016 – za OFS bude potvrzena účast

Odvolání proti Rozhodnutí STK a DK – věc bude projednána na příštím zasedání VV. Byla schválena 

pracovní komise ve složení Kříž Karel – předseda, Brabec Pavel a Bartoš Jan - členové

4. ) Činnost sportovních tříd a sportovního centra:

Sekretář informuje o činnosti sportovních tříd a sportovního centra mládeže v klubu 1.SC Znojmo, 

předkládá trenérské složení a momentální výsledky jednotlivých týmů

5. )  Hospodářské náležitosti – předpokládaný výsledek III.Q 2016:

       Sekretář informuje VV o stavu hospodaření OFS Znojmo a vyúčtování dotací na chod sekretariátu z MŠMT



OFS Znojmo obdržel kopii dokladu o nákupu PC vybavení od oddílu FC Valtrovice, z.s. – oddíl dodá 

ještě čestné prohlášení o převzetí PC

6. )  Hodnocení práce rozhodčích  – KR-Peřinka:

Předseda KR OFS Znojmo p. Peřinka se omluvil ze zasedání VV – tento bod bude projednán na příštím 

zasedání VV 17. 10. 2016

7.)   Příprava výjezdního zasedání VV JmKFS:

VV projednal přípravu výjezdního zasedání, sekretář zajistí odeslání programu na JmKFS, vše bude 

zajištěné sekretářem a místopředsedou svazu Milanem Večeřou

8.)  Různé:

p. Leitner informuje o zahájení činnosti Krajské akademie JmK – v této akademii je 42 hráčů a akci Zelený 

trávník na rok 2017

       Krajský nadační fond na podporu sportu – OFS obdrží 20 tis. Kč

Sekretář informuje o organizaci školení a doškolení trenérů licence C OFS Znojmo v termínu 18. – 20. 11. 

2016 – vše bude rozesláno oddílům, účastníkům a dáno do tisku

p. Brabec žádá o projednání možnosti opakovaného střídání v soutěžích dorostu a IV. třídách mužů pro 

příští SR

p. Bartoš sjedná schůzku s panem Procházkou ohledně turnaje studentů středních škol k výročí 17. 

Listopadu – termín předběžně říjen 2016

p. Mašek informuje o konání turnajů desetiletých hráčů ze Základních škol – OFS byl požádán o 

delegování rozhodčích na tyto turnaje dle propozic, které dodá pan Hodák

Příští zasedání VV OFS se koná v pondělí 17. 10. 2016 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS 

Znojmo.

     

  
Zdeněk Leitner v. r.                                              Roman Švarc

       předseda O F S                                 sekretář OFS




