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

e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

ZÁPIS  č. 12 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 14. 11. 2016

Přítomni :  Leitner, Večeřa, Brabec, Bartoš, Kříž,
Omluveni: Mašek, Hodák,
Nepřítomni: Slabý, 
Hosté:        Kučma (člen KM), Kolesa,     

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 11

3. )  Došlá a odeslaná pošta

4. )  Hodnocení podzimu – STK, KM

5. )  Termínová listina pro jaro 2017 – STK

6. )  Hospodářské náležitosti – sekretář, HK 

7. )  Halové turnaje mládeže 2017 - KM

8. )  Příprava volební VH OFS Znojmo - VV

9. )  Slavnostní ukončení roku 2016 - VV

10. )  Různé

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

VV schvaluje za ověřovatele zápisu Brabce Pavla a Večeřu Milana.

2. ) Září Měsíc náborů se uskutečnil 21. 9. v Moravském Krumlově – VV schválil na svém minulém zasedání

3000,- Kč příspěvek na tuto náborovou akci – vyúčtování provedl sekretář

Bezpečné branky 2017 – oddíly okresu Znojmo obdržely v této fázi branky – sekretář ověřil obdržení, vše v 

pořádku

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

Roman Švarc  a informuje o obsahu a kladně hodnotí organizaci konference

Informace o podávání žádostí na dotaci z rozpočtu města Znojma – VV schválil na svém minulém zasedání  

podání žádosti – zpracoval sekretář

3. ) Došlá pošta:

Porada předsedů RK OFS Znojmo v Praze 11. 11. 2016 – za OFS Znojmo bez účasti, sekretář poslal 

řádnou omluvu

Dotační programy MŠMT na období 2017 – 2019  číslo IV. a VIII. – odesláno oddílům okresu cestou     

OS ČUS a OFS Znojmo

Pozvánka na VH OS ČUS Znojmo, z. s. – VV schvaluje p. Leitnera jako delegáta na VH za OFS Znojmo

Žádost KR o proplacení cestovného, 1 auto, na VPR v Podolí u Brna – VV schvaluje

p. Leitner předložil schválenou TL soutěží JmKFS pro jaro 2017

4. ) Hodnocení podzimu – STK-Večeřa, KM-Kučma:

p. Večeřa (předseda STK) seznamuje VV s průběhem podzimní části sezóny, počty kontumačních 

výsledků a mimořádných událostí 

       p. Kučma (člen KM) – seznamuje VV se soutěžemi mládeže a rozdělení družstev do skupin v jarní části



5. )  Termínová listina pro jaro 2017 – STK-Večeřa:

p. Večeřa předložil návrh termínové listiny OFS Znojmo pro jarní část soutěžního ročníku 2016 / 2017, 

která počítá se začátkem jarní části soutěží dospělých o víkendu 25. a 26. 3. 2017 a dorostenecké soutěže 8. 

a 9. 4. 2017

6. )  Hospodářské náležitosti – sekretář + HK - Brabec:

p. Švarc podává VV zprávu o stavu hospodaření OFS Znojmo a stavu vyúčtování jednotlivých dotací, 

předkládá výsledovku hospodaření za 3. čtvrtletí 2016 – VV schvaluje

      VV schvaluje mimořádnou odměnu 1000,- Kč účetní ( slečně Gallusové ) 

VV schvaluje nákup 1 ks notebooku pro potřeby práce odborných komisí – zajistí sekretář 

RK OFS Znojmo provedla kontrolu hospodaření OFS  za období 1 – 10/2016 – vše v pořádku, drobné 

závady budou odstraněny – VV schvaluje

KM žádá VV o zakoupení jedné sady dresů pro výběry OFS a 5 ks teplákových souprav pro trenéry – VV 

schvaluje

VV schvaluje odměnu ve výši 500,- Kč členům KM a panu Števicovi za organizaci turnajů mládeže v roce 

2016

p. Brabec se sekretářem svazu připraví materiál podpory mládežnických družstev z prostředků OFS

7.)   Halové turnaje 2017 – KM – Kučma:

p. Kučma poukazuje na nezájem oddílu o turnaje, sekretář rozešle dotaz oddílům, zda bude o tyto turnaje 

zájem – VV schvaluje

8.)  Příprava volební VH OFS Znojmo - 2017:

       VV vyhlašuje termín Volební VH OFS Znojmo na sobotu 4. 2. 2017 v restauraci „U Polehňů“

v Příměticích

Sekretář zajistí umístění vyhlášení VH na úřední desce OFS v termínu stanoveným stanovami a dále 

rozešle další potřebné materiály 

9. ) Slavnostní ukončení roku 2016:

Slavnostní ukončení roku 2016 se uskuteční v sobotu 10. 12. 2016 od 17:00 hod. v hotelu Bermuda ve 

Znojmě – pozvání hostů zajistí sekretář svazu

10.) Odvolání Valtrovic :

      VV schvaluje per rollam Návrh pracovní komise a odvolání Valtrovic zamítl.

11.)  Různé:

VV schvaluje příspěvek na telefon ve výši 500,- Kč p. Peřinkovi, p. Kvapilovi, p. Paličkovi a p. Kučmovi, 

dále 1000,- panu Richterovi za obsazování rozhodčích za 2. pololetí 2016

p. Brabec požádal o informaci sekretáře ohledně změn názvů TJ a SK okresu Znojmo a žádá o aktualizaci 

seznamu trenérů držitelů licence C na stránkách FAČR

       KM děkuje VV za možnost účasti výběru OFS na turnaji výběrů ročník 2008 a mladších, který pořádalo 

1.SC Znojmo, VV schvaluje úhradu startovného na tento turnaj ve výši 1100,- Kč

      p. Večeřa s panem Brabcem předali ocenění panu Petru Krškovi před utkáním v Mor.Krumlově

      p. Večeřa předal ocenění Fair play panu Václavu Surovcovi před utkáním v Hrušovanech nad Jev. 

      p. Leitner informuje o stavu členské základny na našem okrese

      VV se zabýval stavem rozhodčích na okrese

       VV bere na vědomí vzdání se všech funkcí a mandátu člena VV pana Zdeňka Kolesy 



Příští zasedání VV OFS se koná v sobotu 10. 12. 2016 v 15:00 hod.

     

  
Zdeněk Leitner v. r.                                              Roman Švarc

       předseda O F S                                 sekretář OFS




