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

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

ZÁPIS  č. 12 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 19. 10. 2015

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

Omluveni: 
Nepřítomni: Slabý, Hodák, Bartoš,
Hosté:   Palička Lubomír (předseda TMK OFS), Šoukal Karel (předseda RK OFS), p. Houšť Pavel 

(člen RK OFS), p. Kvapil (předseda DK OFS)

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 11

3. )  Došlá a odeslaná pošta

4. )  Rozbor chování hráčů a funkcionářů

5. )  Hospodářské náležitosti – výsledek III.Q, kontrola hospodaření OFS

6. )  Práce TMK – doškolovací seminář

7. )  Stav sportovišť a sportovních areálů

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

9. )  Různé

1. ) Přítomné přivítal předseda p. Leitner a seznámil je s programem zasedání. VV pogratuloval panu 

Leitnerovi k 75. narozeninám.

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 splnil sekretář a předal vysvětlení – VV bere na vědomí

Meziokresní turnaj výběrů OFS ve Znojmě dne 6. 10. 2015 – VV velice kladně hodnotí organizaci a 

průběh, apeluje na zlepšení výsledků našich družstev

3. ) Došlá pošta:

Informace o termínu konání základního kola halového meziokresního turnaje výběrů – Vyškov 19. 11. 

2015 – sekretář zajistí vše potřebné

Pozvánka na turnaje výběrů 28. 11. 2015 do Třebíče a Brna – VV schvaluje účast na obou turnajích, dále 

rozhodne KM dle možností hráčského a personálního obsazení

Nabídka vstupenek na utkání ČR „21“ – Belgie „21“ v Jablonci a ČR „A“ – Srbsko „A“ v Ostravě –

v případě zájmu o vstupenky je třeba kontaktovat sekretáře OFS a to do 29. 10. 2015.

4. ) Rozbor chování hráčů a funkcionářů:

p. Kvapil se vyjadřuje k této problematice, informuje o funkčnost IS ve vztahu DK a o spolupráci s STK, 

poukazuje na chyby v popisu přestupků a trestnost funkcionářů a diváků, popisuje nejzásadnější rozhodnutí 

v podzimní části sezóny

5. ) Hospodářské náležitosti – výsledek III.Q 2015, hospodaření na OFS:

Sekretář předložil výsledovku hospodaření OFS za období 1. 1. – 30. 9. 2015 – VV schvaluje 



p. Houšť se zúčastnil semináře RK OFS a RK KFS v Praze – podává zprávu z tohoto semináře, do 18. 12. 

je RK povinna provést kontrolu vyúčtování programu II a V v klubu 1. SC Znojmo mládež – provede ve 

spolupráci se sekretářem        

RK provedla kontrolu hospodaření OFS v období 1. 1. 2015 – 30. 9. 2015 – bez připomínek

RK provedla kontrolu a zápis nových skutečností do Inventární knihy k 30. 9. 2015

Dotace v rámci projektu Fotbalová (R)evoluce 10 000,-/oddíl – chybí vyúčtovat 22 oddílů, sekretář odešle 

urgenci odevzdání

Startovné oddílů pro soutěžní ročník 2015/2016 – uhrazeno všemi oddíly

Sekretář předal VV informaci o dotacích na chod sekretariátu OFS na základě počtu utkání – VV zadává 

KM zavedení utkání přípravek do IS a odehrání utkání jaro 2015 přes IS

Dotace oddílům (doplatek) členství budou v tomto týdnu odeslána metodika k vyúčtování oddílům

6. ) Práce TMK – doškolovací seminář:

p. Palička seznamuje VV s plánovaným školením a doškolením trenérů – termín konání 28. a 29. 11. 2015 

– sekretář rozeslal přihlášky a vydal je na stránkách OFS – termín odevzdání 14. 11. 2015

7. )  Stav sportovišť a sportovních areálů:

       p. Večeřa informuje o stavu areálů, kvituje zlepšení hracích ploch ale i zázemí, na minulém zasedání byl 

přítomen funkcionář Hlubokých Mašůvek p. Žák s připravovanou úpravou kabin a p. Večeřa také informuje 

o přípravě výstavby šaten v Havraníkách

p. Večeřa přednesl zprávu o práci STK OFS Znojmo – na příští zasedání bude pozván předseda této komise 

p. Vodák Vladan

Řád pořadatelské služby oddílů OFS Znojmo a plánu areálů a rozmístění pořadatelů – VV schvaluje zavést 

tuto povinnost oddílů okresních soutěží od soutěžního ročníku 2016/2017

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

V příštím týdnu bude schůzka Darwinů JmKFS a poté sekretář seznámí VV o nových informacích v IS

9. )  Různé:

Turnaj Josefa Masopusta – středních škol chlapců v kopané – 27. 10. 2015 – OFS se podílí na organizaci

Výjezdní zasedání VV JmKFS a OFS ve Velkých Pavlovicích – p. Večeřa podává zprávu o tomto setkání

VV JmKFS – p. Leitner seznamuje VV s obsahem jednání, dotace Zelený trávník bude vyhlášena na rok 

2016 – žadatelé z roku 2015 budou automaticky zaevidováni

VH FAČR se bude konat 20. 5. 2015 v Brně

VV schvaluje nákup vstupenek členům odborných komisí a VV na utkání ČR „20“ – Holandsko „20“, které 

se koná 11. 11. 2015 na stadionu v Husových sadech ve Znojmě

Oddíly okresu Znojmo budou informovány o povinnosti změny stanov a názvů – bude řešeno na jarním 

aktivu oddílů

Na příští zasedání členové VV navrhnou termín a místo konání vánočního večírku OFS Znojmo

p. Večera informuje VV o možnosti jednání s O2 na telefonní tarify pro OFS Znojmo – VV schvaluje 

zjištění podmínek a připraví návrh 

V úterý 27. 10. 2015 se na UT v Jevišovicích koná turnaj středních škol chlapců v kopané – VV schvaluje 

startovné 500,- Kč/družstvo a celkovou sumu 1 500,- Kč na delegované rozhodčí                                       

Příští zasedání VV OFS se koná v pondělí 16. 11. 2015 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS 

Znojmo.

     

  
Zdeněk Leitner v. r.                                              Roman Švarc

       předseda O F S                                 sekretář OFS




