
Ok re sn 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. 8 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 11. 8. 2014    

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

2. )  Kontrola zápisu VV č.7        
3. )  Došlá a odeslaná pošta 
4. )  Příprava soutěžního ročníku 2014/2015 
5. )  Plán práce VV na 2. pololetí 2014 
6. )  Finanční kompenzace oddílům 
7. )  Různé 

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

 
2. ) Realizační týmy u výběrů OFS – U11 Kotlán, Helebrant – U12 Dvořák, Palička a U10 Kučma, Fiala – 

písemně od KM – VV schvaluje 
 Zpracování RS – RS je hotový, probíhá distribuce oddílům a členům komisí 
 Veteránská soutěž – zatím jedna přihláška 
     
3. ) Došlá pošta: 
    Pozvánka na utkání reprezentace ČR – USA a ČR – Holandsko 
 Dotace 2015 – program IV. Údržba a provoz sportovních areálů – informace rozeslána na vědomí oddílům  
 Pozvánka Memoriál Václava Ježka 
 Tabulka počet utkání na OFS – sekretář předal JmKFS 
 Seminář na údržbu fotbalových hřišť – sekretář poslal oddílům 
 Žádost Štítar o dotaci na zatravnění vedlejší tréninkové plochy ve výši 25 000,- Kč – z prostředků OFS 

Znojmo, VV neschvaluje, podstupuje žádost JmKFS 
 Zápis VV JmKFS – p. Leitner informuje o obsahu jednání, seznamuje VV s listinou rozhodčích a delegátů 

JmKFS 
 Předseda DK zaslal námitky k propozicím veteránské soutěže 
 Žádost pana Kolesy o revokaci rozhodnutí VV ohledně příspěvku ve výši 4000,- na soutěž rozhodčích – 

VV neschvaluje   
  
4. ) Příprava soutěžního ročníku 2014/2015: 
 p. Večeřa za STK – informuje o přípravě ročníku – RS je hotový, rozlosování na webu, soutěže se 

rozběhly, ze soutěže se odhlásilo mužstvo SK Chvalovice „B“ potrestáno disciplinárně, udělena pokuta 
oddílům za neúčast na losovacím aktivu oddílů 

 KM – sekretář podává zprávu o připravenosti soutěží mládeže, rozlosování k dispozici na stránkách OFS – 
změny možno zasílat zdarma do 12.8.2014   

 



 
5. ) Plán práce VV na 2. pololetí 2014: 
 VV byl předložen plán práce VV OFS na 2. pololetí 2014 – VV provedl několik úprav, plán bude zveřejněn 

na webových stránkách OFS 
 
6. ) Finanční kompenzace oddílům, zvýšení nákladů – stav hospodaření OFS: 
 Sekretář předkládá výsledovku hospodaření za 2. čtvrtletí 2014 
 VV žádá Hospodářskou komisi o návrh způsobu kompenzace zvýšených nákladů  pro oddíly OFS Znojmo 
 
7. ) Nominační listina rozhodčích a delegátů: 
 p. Peřinka - předkládá VV nominační listinu rozhodčích a delegátů OFS Znojmo – VV schvaluje per rollam 

 - informuje o průběhu letního semináře rozhodčích a delegátů – člen VV p. Večeřa kladně hodnotí 
průběh a náplň semináře 

 - VV schvaluje možnost řízení okresních soutěží rozhodčími vyšších soutěží 
 
8. )  Různé: 
 VV schvaluje příspěvky na telefon na 2. pololetí 2014 – Peřinka, Vodák Vl., Kvapil, Stašek, Leitner ve 

výši 500,- Kč a Švarc ve výši 1000,- Kč 
 p. Večeřa předkládá smlouvu mezi IM SPORT a OFS Znojmo, smlouva mezi SPORTIKA SK a OFS 

Znojmo – Sportika zaštítí soutěž dorostu, informuje o další spolupráci se společností Kinderwelt 
 Sekretář předložil stav plnění vkladů do soutěží – rozešle urgenci 
 Poplatek pro oddíly, které nemají mládežnického družstva – sekretář zajistí odeslání oddílům – termín 

splatnosti 30. září 2014 
   
             
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příští zasedání VV OFS se koná 25. 8. 2014v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS. 
        
     
  
    Zdeněk Leitner v. r.                                                 Roman Švarc 
         předseda O F S                                       sekretář OFS 


