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

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

ZÁPIS  č. 14 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 12. 12. 2015

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

Omluveni: Hodák, Slabý,
Nepřítomni: 
Hosté:  Stašek (předseda KM)

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 13

3. )  Došlá a odeslaná pošta

4. )  Odvolání oddílu Hostěradic proti rozhodnutí VV OFS Znojmo č. 01-1516

5. )  Hospodářské náležitosti

6. )  Valná hromada OFS Znojmo

7. )  Stanovy okresních fotbalových svazů

8. )  Různé

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

VV schvaluje za ověřovatele zápisu Kolesu Zdeňka a Bartoše Jana.

2. ) Doškolení trenérů licence „C“ a školení nových trenérů – sekretář informuje o průběhu školení, celkem se 

zúčastnilo na 60 trenérů, velice kladně hodnocené

Halové turnaje výběru OFS U10 Brno a Třebíč – turnaje zajištěny, výsledkově výběry OFS Znojmo 

neuspěly

       Září měsíc náborů – p. Leitner informuje, že došlo k nárůstu členské základny za rok 2015 o cca 16 000 

členů v ČR

Změna názvu tělovýchovných jednot – na VH OFS bude podána informace oddílům 

Nákup reflexních vest pro oddíly OFS Znojmo – bude přichystáno na VH

Kontrola vyúčtování dotací 1. SC Znojmo mládež – dne 10. 12. 2015 provedla tuto kontrolu RK OFS 

Znojmo – vše bez problémů, Kontrolní protokol odeslán FAČR

Návrhy na ocenění cenou Dr. Jíry – termín odevzdání 31. 1. 2016 – VV na příštím zasedání projedná 

kandidáty

3. ) Došlá pošta:

Pozvánka členská schůze ve Višňové – p. Leitner se zúčastnil a informuje VV o průběhu

Pozvánka na členskou schůzi do Chvalovic – p. Leitner se zúčastní

Materiál k novému Přestupnímu řádu – sekretář rozešle členům VV

4. ) Odvolání oddílu Hostěradic proti rozhodnutí VV OFS Znojmo č. 01-1516:

p. Leitner seznámil VV s tímto odvoláním

VV bere toto odvolání na vědomí – toto odvolání nepřísluší k projednání VV OFS Znojmo, ale patří do 

kompetencí vyššího orgánu



5. ) Hospodářské náležitosti:

Vyúčtování jednotlivých dotací – chod sekretariátu OFS – odevzdáno

                                             dotace oddílům – odevzdáno

                                                             dotace na výběry OFS – odevzdáno

                                                      dotace MěÚ – bude odevzdáno do 31. 12. 2015

                                                             dotace na PC vybavení – termín odevzdání 31. 1. 2016

Sekretář seznámil VV s ekonomikou OFS – VV bere na vědomí

VV schvaluje odměnu slečně Gallusové 1 000,- za práce na vyúčtování jednotlivých dotací a sekretáři 

3 000,- za práce nad rámec pracovní náplně

6. )  Valná hromada OFS Znojmo:

       VV schvaluje termín konání VH OFS Znojmo na SOBOTU 13. února 2016

Sekretář předběžně zajistil sál v restauraci „U Polehňů“ a zajistí aparaturu na jednání

Hospodářská komise dostává za úkol vypracovat na příští zasedání VV klíč k přerozdělení dotací 

z vlastních zdrojů OFS na mládežnická družstva – VV schvaluje

Veškeré materiály k VH připraví sekretář a budou projednány na příštím zasedání VV – poté dojde 

k odeslání

Slečna Gallusová ve spolupráci se sekretářem připraví výsledovku hospodaření za rok 2015 a Hospodářská 

komise návrh rozpočtu na rok 2016

7. )  Stanovy okresních fotbalových svazů:

OFS Znojmo obdržel návrh stanov pobočných spolků – okresních fotbalových svazů – bude schvalováno 

na VH FAČR

8. )  Různé:

p. Leitner seznamuje VV s docházkou členů VV na jeho zasedání – bude uvedeno i na VH

p. Brabec podává VV informaci o úmrtí dlouholetého fotbalového funkcionáře pana Arnošta Václavka

p. Večeřa do konce roku zajistí změnu telefonních tarifů OFS u mobilního operátora

p. Stašek děkuje členům KM za práci a účast na turnajích výběrů a také VV za podporu

p. Švarc – možnost volné sportovní haly ve Znojmě 9. 1. 2016 – VV schvaluje organizaci turnaje

informuje VV o konání vyhlášení Sportovec okresu 2015 – VV zadává úkol sekretáři, zpracovat 

nominaci Jakuba Merhauta 

Příští zasedání VV OFS se koná v pondělí 11. 1. 2016 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS 

Znojmo.

     

  
Zdeněk Leitner v. r.                                              Roman Švarc

       předseda O F S                                 sekretář OFS




