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ZÁPIS  č. 12 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 18. 11. 2014    

 
Přítomni :   Leitner, Brabec, Bartoš, Kolesa, Hodák 
Omluveni:   Mašek, Kříž, 
Nepřítomni:  Večeřa, Slabý, 
Hosté:            Palička Lub. (předseda TMK), Peřinka J. ml. (předseda KR), Kvapil (předseda DK), 
  Houšť (člen RK) , Vodák Vl. (předseda STK), Steinhauser (šéftrenér SCM Znojmo)    
  
 

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu 
2. )  Kontrola zápisu VV č. 11       
3. )  Došlá a odeslaná pošta 
4. )  Hodnocení podzimu 2014 
5. )  Hospodářské náležitosti  
6. )  Halové turnaje mládeže 2015 
7. )  Příprava VH 
8. )  Činnost sportovních tříd a sportovního centra 
9. )   Rozbor chování hráčů a funkcionářů 
10. ) Různé 

 
 
1. )  Přítomné přivítal předseda p. Leitner a seznámil je s programem. 
       VV schvaluje za ověřovatele zápisu Zdeňka Kolesy a Pavla Brabce. 

 
2. ) Výjezdní zasedání VV JmKFS v Ratíškovicích – p. Leitner informuje o obsahu jednání 
 Konání turnaje středních škol v kopané chlapců – p. Leitner kladně hodnotí kvalitu 
 Slavnostní ukončení roku OFS Znojmo se koná v sobotu 13. 12. 2014 od 17:30 hod. v Hotelu Bermuda ve 

Znojmě  
     
3. ) Došlá pošta: 
    Podnět pana Kolesy (viz. Zápis VV č. 10) – p. Kříž a p. Brabec byli pověřeni k prošetření tohoto podnětu – 

VV schvaluje - p. Brabec předkládá rozhodnutí, že p. Peřinka postupoval nestandardně, ale nepřekročil 
pravomoce předsedy KR, p. Peřinka potvrdil, že dal pokyn OÚ (p. Valachovi) k neodeslání obsazení 4. 
kola p. Kolesovi - zodpovědnému za úsek DFA  – VV schvaluje 

 Pozvánka na seminář RK do Plzně 16. 11. 2014 – p. Houšť se zúčastnil jednání, přednesl zprávu z tohoto 
zasedání – RK má za úkol zkontrolovat čerpání státních dotací FC Moravský Krumlov – sekretář zajistí 

 Žádost TJ Petrovice o ocenění pana Oldřicha Sobola k životnímu jubileu – VV schvaluje, bude oceněn na 
VH 

 VV schvaluje účast výběrů OFS na turnajích O pohár MěFS Brno a na turnaji pořádaném 1. SC Znojmo 
 
4. ) Hodnocení podzimu 2014: 
 p. Vodák Vl. předložil VV zprávu STK za podzim 2014 a zároveň předává VV termínovou listinu pro jarní 

část ročníku 2014/2015 – VV schvaluje termínovou listinu 



 p. Stašek zaslal písemnou zprávu KM za podzim 2014 a omluvil se z pracovních důvodů – VV bere na 
vědomí, p. Peřinka apeluje na VV o kontrolu při utkáních mladších a starších přípravek a dodržování 
věkových kategorií  

 p. Peřinka J. ml. – hodnotí podzimní část sezóny 2014/2015 – kladně, 44 aktivních rozhodčích, do dnešního 
dne neodevzdány tři zápisy o utkání od rozhodčího Polereckého – předán do DK, z krajských soutěží byli 
na okres Znojmo předáni rozhodčí Nikolai Lubor a Nikolai Petr, rozhodčí Rezchovský Michal – rozhodčí 
působící na okresu Blansko, žádost KR o možnost pískání i na okresu Znojmo – VV schvaluje, KR žádá o 
příspěvek na dvoudenní zimní seminář rozhodčích ve výši 5 000,- Kč – VV schvaluje, z důvodu studijních 
povinností skončil na obsazovacím úseku p. Vařacha, zatím se o náhradě jedná a bude představen na 
zimním semináři, VV schvaluje postup rozhodčích Tomáše Procházky a Martina Stuchlíka do soutěží 
řízených JmKFS  

 p. Palička – doškolovací seminář trenérů se koná v sobotu 29. 11. 2014 v restauraci u Polehňů, přihlášeno 
25 trenérů – sekretář ve spolupráci s TMK zajistí hladký průběh semináře 

 p. Kvapil – seznamuje VV s prací DK – větší počet nenastoupení oddílů k utkání a tělesných napadení mezi 
hráči  

 
5. ) Příprava VH: 
 Návrh termínu konání VH OFS je sobota 14. února 2015 – sál nám. Armády – VV schvaluje  
 Návrh programu jednání VH – bude upřesněn 
 
6. ) Hospodářské náležitosti: 
 Sekretář seznámil VV se stavem plnění oddíly a OFS – vše plněno, popřípadě bude odeslána urgence 
 
7. ) Halové turnaje mládeže 2015: 
 KM právě vypracovává rozlosování halových turnajů – bude předloženo 
 
8. ) Činnost sportovních tříd a sportovního centra: 
 p. Steinhauser informuje o výsledcích mládežnických družstev v SCM a SpSM 1. SC Znojmo a o chodu 

tohoto centra, změna trenéra u U19, Róbert Kafka nahrazen Tiborem Dudou a k U16 získán Luděk Zlámal, 
 spolupráce se školami na vysoké úrovni a v poslední době i s kluby na dobré úrovni 
 
9. )  Různé: 
 Nominace na cenu Dr. Jíry – VV schvaluje pana Nováka z DK OFS Znojmo 
 Nominace Sportovec roku 2014  
 p. Kolesa žádá o tři kusy knih na reprezentační fond – VV schvaluje 
  
 
 
 
 
 
Příští zasedání VV OFS se koná dle plánu práce VV na 1. pololetí 2015 v zasedací místnosti 

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


