
Ok resn í  f o tb a lo vý  sva z  Zno jm o  
Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo 

Tel : 515248312; e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz 

 
ZÁPIS  č. 5 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 12. 5. 2014    

 
Přítomni :   Leitner, Brabec, Kříž, Slabý, Večeřa, Mašek, Kolesa 
Omluveni:    Bartoš, Hodák 
Nepřítomni:    
Hosté:            Peřinka ml., Šoukal,              
 
 
Program: 1. )  Zahájení 

2. )  Kontrola zápisu VV č.4        
3. )  Došlá a odeslaná pošta 
4. )  Reprezentace 11ti a 12ti letých 
5. )  Průběh mistrovských utkání 
6 )   Připomínky k RS 2014/2015 
7. )  Různé 

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

 
2. ) Internetové stránky OFS – VV schvaluje zvýšení mzdy sekretáře za vedení stránek OFS o 1000,- Kč 

hrubého 
     
3. ) Došlá pošta: 
    Žádost Suchohrdel o ocenění pana Duckého při příležitosti výročí klubu – VV schvaluje nákup plakety 
 Informace o konání VH FAČR – VV schvaluje pana Leitnera jako delegáta za OFS Znojmo 
 Pozvánka na turnaj Břeclav CUP – VV schvaluje účast výběru OFS na tomto turnaji 
 Květen – měsíc náborů – sekretář odeslal do oddílů a vyvěsil na stránkách OFS 
 Finále poháru České pošty   
  
4. ) Reprezentace 11ti a 12ti letých: 
 VV byl seznámen s výsledky reprezentačních družstev U12 a U11 ve Vyškově 
 Účast výběru OFS na turnaji Generali CUP – VV schvaluje 1500,- Kč na startovné 
 p. Leitner žádá KM o zpracování složení realizačních týmů výběrů OFS 
  
5. ) Průběh mistrovských utkání: 
 Liga veteránů – VV je nakloněn konání této soutěže – budou vytvořeny propozice a uspořádán zkušební 

turnaj 
 Grassroots Day pro předpřípravku – p. Leitner navrhuje uspořádání turnaje – předběžný termín 7.6.2014 
 Finále McDonald´s CUPu – 13.5.2014 – ČAFKA Znojmo 
 p. Leitner - předkládá VV termínovou listinu JmKFS 
                        - seznamuje VV s umístěním oddílů OFS Znojmo v krajských soutěžích 
                        - apeluje na STK a KM na včasné vydání přihlášek do soutěží pro ročník 2014/2015 
 p. Večeřa informuje VV o průběhu mužských a dorosteneckých soutěží 
 p. Peřinka ml. – podal zprávu o práci KR a výkonech rozhodčích 



                        - informuje o změnách v nominační listině rozhodčích – VV schvaluje 
 
6. ) Připomínky k RS 2014/2015: 
 Předsedové komisí předloží sekretáři připomínky k RS do 15.6.2014 
 
7. )  Různé: 
 Krajské finále přípravek – konání 18. 6. 2014 na stadionu ČAFKA ve Znojmě    
 Spolupráce FAČR a ČUS 
 Doplatek za členství FAČR – sekretář zajistí rozeslání do oddílů 
 p. Večeřa navrhuje příští VV jako výjezdní – VV schvaluje 
 VV schvaluje přidělení bezpečných branek pro rok 2014 oddílům Horní Kounice, Suchohrdly, Mikulovice, 

Únanov, Jezeřany 
 
 Odvolání oddílu Troskotovic vůči rozhodnutí STK o jejich vyloučení ze soutěže – VV schválil per rollam 

Odvolací komisi ve složení Kříž (předseda), Brabec, Kolesa – Odvolací komise potvrzuje rozhodnutí STK 
             
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příští zasedání V V OFS se koná 9.6. 2014 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS. 
        
     
  
    Zdeněk Leitner v. r.                                                 Roman Švarc 

         předseda O F S                                 sekretář OFS  


