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ZÁPIS  č. 10 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 22. 9. 2014    

 
Přítomni :   Leitner, Brabec, Večeřa, Mašek, Kříž, Bartoš, Kolesa, 
Omluveni:   Hodák, Slabý,  
Nepřítomni:    
Hosté:            Peřinka ml. (předseda KR), Šoukal (předseda RK)            
 
 
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  
6. )  Hodnocení práce s talenty – rozhodčí  
7. )  Mládežnické reprezentace OFS 
8. )  Různé 

 
 
1. )  Přítomné přivítal předseda p. Leitner a seznámil je s programem. 
       VV schvaluje za ověřovatele zápisu Karla Kříže a Milana Večeřu. 

 
2. ) Všechny úkoly jsou splněny. 
     
3. ) Došlá pošta: 
    Změna výboru FK Hatě - VV bere na vědomí  
 Komuniké VV JmKFS - VV bere na vědomí 
 Pozvánka na turnaj výběrů OFS – po dohodě s KM se OFS Znojmo nezúčastnilo – VV bere na vědomí 
 Připomínka pana Nevrkly z Božic k rozhodnutí VV o jednorázové dotaci oddílům – VV bere na vědomí 
 Komuniké VV FAČR - VV bere na vědomí 
 Září měsíc náborů – VV uvolnil na materiální vybavení 5000,-  Kč na náborovou akci 1.SC Znojmo – VV 

schvaluje 
 Akce Můj první gól – p.Leitner informuje o této akci, každý přihlášený člen FAČR ročník narození 2007 

obdrží motivační balíček – nutnost registrace na www.mujprvnigol.isport.blesk.cz  
   
4. ) Činnost sportovních tříd a sportovního centra: 
 Tento bod bude projednán na příštím zasedání VV OFS Znojmo – VV schvaluje  
 
5. ) Hospodářské náležitosti: 
 Byla provedena kontrola hospodaření za 1. pololetí 2014 – provedla RK OFS Znojmo a seznámila 

s výsledkem bez  závad  - VV schvaluje   
 
6. ) Hodnocení práce s talenty- rozhodčí: 
 p. Peřinka informuje VV o počtu a kvalitě talentovaných rozhodčích okresu Znojmo 
 
 



 
7. ) Mládežnické reprezentace OFS: 
 Turnaj výběrů OFS  U12 a U11 pořádaný OFS Znojmo se koná ve čtvrtek 9. října 2014 od 10:00 hod. 

v Miroslavi, v případě nepříznivého počasí na UT v Jevišovicích 
 
8. )  Různé: 
 Turnaj dívek středních škol v kopané - VV navrhuje termín 15. 10. 2014 v Dobšicích, předání informací o 

termínu a účasti družstev zajistí  p. Leitner při neúčasti sekretáře OFS 
       Turnaj chlapců středních škol v kopané – VV navrhuje termín 22.10.2014  na UT v Jevišovicích 
 Neinvestiční dotace na údržbu a provoz sportovních areálů z Program IV. – prostřednictvím FAČR podaly 

žádost oddíly Šanova, Miroslavi, Přímětic a Moravského Krumlova 
 Uvolnění sekretáře na Region´s CUP od 23. 9. do 30. 9. 2014 – chod sekretariátu bude zajištěn  
 VV schvaluje mimořádnou odměnu ve výši 1400,- Kč sekretáři za zpracování RS 2014/2015 
 Úprava RS 2014/2015 článek 32 – Odměny a náhrady rozhodčím a delegátům –  Soutěže řízení OFS - 

žákovské soutěže (mladší i starší žáci) je paušální odměna HR ve výší 250,- Kč a AR ve výši 150,- Kč  – 
VV schvaluje 

 
 Návrh KR   - na zařazení pana Briksy Václava na listinu delegátu OFS Znojmo – VV schvaluje 

   - na odvolání člena KR pana Zdeňka Kolesy – VV schvaluje 
  

p. Brabec podává zprávu o akci „Září – měsíc náborů“ na Krumlovsku – akce se setkává s kladným 
ohlasem 

       p. Kolesa - podává podnět výkonnému výboru OFS k projednání : Překročení a porušení pravomoci            
a kompetencí předsedy KR OFS, p. Peřinky Jiřího, neposkytnutí informací - obsazení rozhodčích                    
4.kolo (30.- 31.8.2014), členu KR zodpovědnému za obsazovací úsek delegátů. 

 

 Před každým zasedáním VV budou nově jmenováni dva ověřovatelé zápisu VV , ruší se tímto stávající 
rozhodnutí VV - VV schvaluje  

             
  
   
 
 
 
 
 
 
 

Příští zasedání VV OFS se koná 20. 10. 2014 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS. 
        
     
  
    Zdeněk Leitner v. r.                                                 Roman Švarc 
         předseda O F S                                       sekretář OFS 


