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

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

ZÁPIS  č. 2 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 2. 2. 2015   

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

Omluveni: 
Nepřítomni: Hodák,
Hosté:   Šoukal (předseda RK OFS)         

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 1

3. )  Došlá a odeslaná pošta

4. )  Zhodnocení připravenosti jarní části soutěže

5. )  Informace o halových turnajích 2015

6. )  Příprava VH OFS Znojmo 2015

7. )  Fotbalová (R)evoluce

8. )  Různé

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

       VV schvaluje za ověřovatele zápisu Kříže Karla a Kolesu Zdeňka.

2. ) VH JmKFS 16. 2. 2015 – za OFS se zúčastní p. Večeřa, p. Bartoš, p. Brabec, p. Kolesa a p. Švarc – VV 

schvaluje

Odeslání materiálů k VH OFS Znojmo – sekretář splnil

Dotace na mládež z vlastních zdrojů – VV schvaluje, materiál bude předložen ke schválení delegátům na

VH OFS

3. ) Došlá pošta:

   Nabídka vstupenek na utkání ČR – Lotyšsko – lístky byly objednány pro p. Hodáka

VH Bohutice – informace z jednání – nový předseda pan Novosad a sekretář pan Polák

Fotbalista roku Břeclav – p. Leitner informuje VV o průběhu akce

Sportovec okresu Znojmo 2014 – p. Leitner se zúčastnil za OFS Znojmo – kladně akci hodnotí

Doplnění KR OFS Znojmo o nového člena pana Adamova Zdeňka – VV schvaluje

4. ) Zhodnocení připravenosti jarní části soutěže:

Oddíly obdržely a na webových stránkách OFS je vyvěšeno rozlosování jarní části soutěží – mají možnost 

provádět změny zdarma

5. ) Informace o halových turnajích 2015:

p. Stašek zaslal VV zprávu o průběhu halových turnajů – VV byl seznámen

sekretář seznamuje VV o organizaci finálových turnajů, na kterých pracuje KM ve spolupráci se sekretářem 

– sekretář zajistí znojemskou halu na finále mladších žáků, finále starší přípravky se bude konat v Šanově

7.3.2015

VV schvaluje nákup pohárů a medailí na zimní halové turnaje mládeže – zajistí sekretář



6. ) Příprava VH OFS Znojmo 2015:

VH OFS Znojmo se koná v sobotu 14. 2. 2015 od 9:00 hod. v restauraci „U Polehňů“ v Příměticích –

pozvánky včetně hostů odeslány

p. Leitner předkládá VV návrh Usnesení VH OFS Znojmo

Ocenění funkcionářů viz. Zápis VV č. 1 – doplněn je pan Mašek Jiří 

p. Švarc, p. Paul budou oceněni knihou MS 2014 za reprezentaci na Region´s Cupu, p. Dvořák knihou za 

nejlepšího trenéra mládeže a p. Steinhauser sportovní knihou za 3. nejlepšího trenéra dorostu

p. Švarc a p. Leitner informují o připravenosti sálu a občerstvení

7. ) Fotbalová (R)evoluce:

Sekretář se 23.1.2015 zúčastnil dalšího dílčího školení k této problematice na JmKFS a předal VV veškeré 

informace – VV žádá o několik doplňujících dotazů na JmKFS – sekretář zajistí

8. )  Různé:

p. Leitner informuje VV  - o rozdělení tréninkových setů účastníků krajského přeboru 

- o obsahu jednání VV JmKFS – akce Zelený trávník bude projednáván VV 

FAČR

p. Šoukal informuje o provedení kontroly hospodaření OFS Znojmo v roce 2014 – nebyly zjištěny 

nedostatky – RK podá zprávu na VH OFS Znojmo

VV byla předložena výsledovka hospodaření OFS za rok 2014 – sekretář na žádost VV vznese dotazy 

k tomuto materiálu u účetní OFS

Turnaj výběrů OFS ve Znojmě 12. 2. 2015 – organizační zajištění zajišťuje sekretář spolu s KM

    - VV schvaluje tři rozhodčí – 400,- Kč + oběd

VV schvaluje příspěvky na telefon na 1. pololetí 2015 – p.Švarc ve výši 1000,- a p. Vodák Vl., p. Kvapil, 

p. Stašek, p. Palička Lub., p. Leitner, p. Peřinka ml. Ve výši 500,- Kč 

Cena Dr. Jíry – návrh na ocenění pana Nováka z DK OFS Znojmo – p. Leitner informuje, že VV JmKFS 

ho projedná pro rok 2016

VV Schválil komisi ve složení p. Kolesa, p. Večeřa a sekretář OFS k výběru nábytku na sekretariát OFS 

                                      

            

Příští zasedání VV OFS se koná 9. 3. 2015 v 15:30 hod. Toto zasedání je výjezdní a koná se 

v restauraci v Lechovicích.

     

  

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




