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

e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

ZÁPIS  č. 11 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 17. 10. 2016

Přítomni :  Leitner, Večeřa, Kolesa, Brabec, Bartoš, Kříž, Mašek, Hodák,
Omluveni: 
Nepřítomni: Slabý, 
Hosté:        Kvapil (předseda DK), Peřinka ml. (předseda KR), Palička (předseda TMK)    

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 10

3. )  Došlá a odeslaná pošta

4. )  Rozbor chování hráčů a funkcionářů – předseda DK p. Kvapil

5. )  Práce TMK – doškolovací seminář – předseda TMK p. Palička

6. )  Hodnocení práce rozhodčích – předseda KR p. Peřinka ml.

7. )  Stav sportovišť a sportovních areálů –  předseda STK p. Večeřa 

8. )  Odvolání Z.Kolesy vůči rozhodnutí DK a STK

9. )  Různé

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

VV schvaluje za ověřovatele zápisu Kolesu Zdeňka a Maška Jiřího.

2. ) Září Měsíc náborů se uskutečnil 21. 9. v Moravském Krumlově – VV schvaluje 3000,- Kč příspěvek na 

tuto náborovou akci – vyúčtování provede sekretář svazu

Výjezdní zasedání VV JmKFS a OFS Znojmo – kladně hodnoceno ze strany hostů

Družební turnaj v Bratislavě 29. 9. 2016 – výběr OFS obsadil 3. místo

Družební turnaj v Hrušovanech 13. 10. 2016 – družstvo OFS Znojmo tento turnaj vyhrálo, vše organizačně 

zajištěno v pořádku

Turnaj škol I. stupeň – info p. Hodák, Mašek

Bezpečné branky 2017 – oddíly okresu Znojmo obdržely v této fázi branky – sekretář ověří obdržení

3. ) Došlá pošta:

Nabídka vstupenek na utkání reprezentace ČR – Dánsko v Mladé Boleslavi – do 23. 10. 2016 je možnost 

objednání vstupenek

Pozvánka na 1. Národní Grassroots konferenci FAČR ve ČT 27. 10. 2016 – za OFS se zúčastní sekretář 

Roman Švarc

Volební VH FAČR se uskuteční 2. 6. 2017

Odvolání oddílu Valtrovic vůči rozhodnutí STK ve věci nařízení opakovaného utkání Jaroslavice „B“ –

Valtrovice – pracovní komise ve složení Kříž, Mašek a Hodák se bude zabývat tímto odvoláním

Informace o podávání žádostí na dotaci z rozpočtu města Znojma – VV schvaluje podání žádosti – zpracuje 

sekretář

Nabídka reklamních propisek s logem (názvem) OFS – VV neschvaluje objednání

Podpora materiálně technické základny spolku – VV schvaluje rozeslání na kluby okresu



4. ) Rozbor chování hráčů a funkcionářů – předseda DK p. Kvapil:

p. Kvapil informuje o situaci na okrese i kraji, upozorňuje na zvýšené množství nedostavení se k utkání, 

projevuje spokojenost s aktualizacemi v IS FAČR

5. )  Práce TMK – doškolovací seminář – předseda TMK p. Palička:

       p. Palička podává zprávu o konání školení nových trenérů a doškolení stávajících trenérů, které se bude 

konat ve dnech 18. – 20. 11. 2016 v restauraci „U Polehňů“ v Příměticích – informace odeslána 

uchazečům, předána tisku ke zveřejnění a vyvěšena na stránkách OFS Znojmo

Seznamuje VV s databází vyškolených trenérů licence C a B okresu Znojmo

6. )  Hodnocení práce rozhodčích  – KR-Peřinka:

p. Peřinka hodnotí práci KR a rozhodčích, informuje o nedostatcích při vyplňování zápisů o utkáních a 

kvalitě rozhodčích OFS Znojmo

7.)   Stav sportovišť a sportovních areálů – předseda STK p. Večeřa:

p. Večeřa – předseda STK – areály jsou ve stavu odpovídajícím daných soutěží, které oddíly hrají

8.)  Odvolání Zdeňka Kolesy vůči rozhodnutí DK a STK:

Odvolací komise se sešla ve složení Kříž, Brabec a Bartoš, před jednáním této komise bylo staženo 

odvolání vůči rozhodnutí DK (HR nebyl účastník řízení) a komise tedy jednala o odvolání pouze ve věci 

rozhodnutí STK - Odvolací komise doporučuje VV tomuto odvolání nevyhovět  - VV se ztotožňuje 

s doporučením odvolací komise a odvolání nevyhovuje

9.)  Různé:

Slavnostní ukončení roku 2016 členů VV a odborných komisí OFS Znojmo – termín konání 10. prosince 

2016

Volební VH OFS Znojmo se uskuteční v sobotu 4. února v restauraci „U Polehňů“ v Příměticích

V neděli 23. 10. 2016 odpíská své 2000 utkání rozhodčí Peřinka Jiří st. – upomínkový předmět předá 

předseda OFS p. Leitner

Před zasedáním VV dne 14. 11. 2016 provede Revizní komise kontrolu hospodaření OFS Znojmo za leden-

říjen 2016 – zajistí sekretář

p. Kolesa informuje o předání ocenění p. Novákové před utkáním Lechovice - Damnice

       p. Kolesa ukončuje mandát člena VV OFS a děkuje Vám všem za spolupráci v aktuálním volebním období

Příští zasedání VV OFS se koná v pondělí 14. 11. 2016 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS 

Znojmo.

     

  
Zdeněk Leitner v. r.                                              Roman Švarc

       předseda O F S                                 sekretář OFS




