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

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

ZÁPIS  č. 10 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 24. 8. 2015

Přítomni :  Leitner, Večeřa, Kolesa, Kříž, Mašek, Hodák

Omluveni: 
Nepřítomni: Bartoš, Brabec, Slabý
Hosté:         

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 9

3. )  Došlá a odeslaná pošta

4. )  Hospodářské náležitosti OFS 1. pololetí 2015

5. )  Výběry OFS U10, U11 a U12

6. )  Fotbalová (R)evoluce – průběh fotbalových soutěží

7. )  Různé

1. ) Přítomné přivítal předseda p. Leitner a seznámil je s programem zasedání. VV schvaluje za ověřovatele 

zápisu Kolesu Zdeňka a Kříže Karla.

2. ) Analytické ověření dvou účtů na straně příjmu a výdajů ve výsledovce hospodaření OFS za 1. pololetí 2015 

– úkol pro sekretáře platí

3. ) Došlá pošta:

Nový Soubor předpisů – bude novelizován a tištěn po 1. lednu 2016, poté bude objednán pro potřeby OFS

Nabídka objednání Pravidel fotbalu platných od 1. 7. 2015 – VV schvaluje objednání 20 ks pro potřeby 

OFS

Září měsíc náborů – zájem projevil IE Znojmo – bude kontaktován a podporován při této akci

Oddíl Višňové zaslal dotaz ohledně Mistrovství republiky okresních klubů – sekretář zjistí kontakt uvedené 

agentury u jiných oddílů okresu, dále bude řešeno ve středu 26.8.2015 na schůzce představitelů OFS a 

JmKFS

4. ) Hospodářské náležitosti OFS 1. pololetí 2015:

Sekretář předložil VV informaci o stavu hospodaření OFS za 1. pololetí 2015 – startovné je průběžně 

placeno oddíly, seznamuje VV o stavu účtu a pokladny OFS – vše v pořádku – Hospodářská komise 

provede kontrolu

Na účtu jsou také prostředky pro kluby – doplatek členství 2014 – sekretář nachystá metodiku vyúčtování

5. ) Výběry OFS U10, U11 a U12:

Sekretář předává informace VV o jednání KM OFS Znojmo v otázkách trenérského obsazení jednotlivých 

výběrů a činnosti trenérů – VV má zájem na větší aktivitě trenérů ve výběrů talentů na okresu Znojmo

VV uvolní prostředky na cestovné pro členy KM ke zhlédnutí utkání a vytipování možných hráčů do 

jednotlivých výběrů a samozřejmě také na konání přípravných kempů

VV se bude zabývat možností pozitivní motivace (materiální, finanční) za účast hráčů oddílů na 

jednotlivých akcích výběrů OFS 



OFS Znojmo je pořadatelem základního kola meziokresního turnaje výběrů OFS – navrhovaný termín je 

v úterý 6. října 2015 – místo konání Husovy sady Znojmo nebo TJ Sokol Dobšice – p. Hodák prověří 

možnost konání na stadionu v Husových sadech a dle toho budou kontaktovány Dobšice

6. ) Fotbalová (R)evoluce – průběh fotbalových soutěží:

Veškeré informace byly rozeslány oddílům a jsou umístěny na stránkách www.ofsznojmo.cz

Sekretář vypracoval vyhodnocení prvního kola hraného přes IS FAČR – je vyvěšeno na webu a bylo 

odesláno oddílům, stejně bude provedeno druhé kolo 

První dvě kola přes IS proběhla s komplikacemi, ale oddíly i rozhodčí průběžně chyby odstraňují 

Ve středu 26.8.2015 bude na schůzce OFS a JmKFS řešeno zavedení soutěží přípravek do IS FAČR

       

7. )  Různé:

VV schválil nákup 10 ks knih 100 TOP českých a československých fotbalistů

                                       

Příští zasedání VV OFS se koná v pondělí 21. 9. 2015 v 15: 30 hod. v zasedací místnosti OFS 

Znojmo.

     

  

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




