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

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

ZÁPIS  č. 3 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 10. 3. 2015   

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

Omluveni: Slabý,
Nepřítomni: 
Hosté:             Peřinka J. ml. (předseda KR OFS)

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 2

3. )  Došlá a odeslaná pošta

4. )  Vyhodnocení halových turnajů mládeže 2015

5. )  Nominační listina rozhodčích a delegátů

6. )  Fotbalová (R)evoluce

7. ) Členská základna FAČR

8. )  Různé

1. )  Přítomné přivítal předseda p. Leitner a seznámil je s programem. Změna programu: Bod Hodnocení práce

komisí vyřazen, přidány body Členská základna a Vyhodnocení halových turnajů mládeže – VV Schvaluje 

změnu programu

       VV schvaluje za ověřovatele zápisu Brabce Pavla a Večeřu Milana.

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

p.Leitner informuje o obsahu jednání – losovací aktiv JmKFS 30. 6. 2015

p. Leitner kladně hodnotí Krajské finále výběrů OFS ve Znojmě 12. 2. 2015

Nábytek na OFS – je instalován v kanceláři OFS, vše v pořádku – VV schvaluje

VH Olbramovice – za OFS se zúčastnil pan Leitner a podává informaci

3. ) Došlá pošta:

   Akce „Zelený trávník 2015“ – došlo ke změně oproti původní metodice v části týkající majetkových 

poměrů – změna termínu odevzdání na OFS Znojmo do 30. března 2015 – sekretář zajistí odeslání 

informace o změně metodiky a termínu odevzdání oddílům

Informace ze zasedání VV JmKFS – p. Leitner podává zprávu

4. ) Vyhodnocení halových turnajů mládeže:

Finále mladších přípravek – 28. 2. 2015 hala Znojmo – p. Leitner kritizuje přístup oddílů, které se odhlásily 

Finále starších přípravek – 7. 3. 2015 hala Šanov – odehráno za účasti tří oddílů 

Finále mladších žáků se uskuteční v neděli 15. 3. 2015 od 14:30 hod. ve sportovní hale ve Znojmě

5. ) Nominační listina rozhodčích a delegátů:

p. Leitner předkládá nominační listinu rozhodčích a delegátů vyšších soutěží a informuje o rozdělení 

rozhodčích a delegátů v těchto soutěžích



p. Peřinka podává VV informaci o průběhu zimního semináře rozhodčích a delegátů OFS Znojmo – účast 

50 rozhodčích a delegátů – informoval o rozhodčích, kteří nemají k dnešnímu dni splněny podmínky řízení 

utkání OFS

Byla představena nominační listina rozhodčích a delegátů OFS – VV schvaluje

Obsazovací úsek bude zajišťovat Richter Aleš – VV bere na vědomí

KR žádá VV o zakoupení notebooku pro potřeby obsazovacího úseku OFS – VV schvaluje nákup 

notebooku v hodnotě do 8 000,- Kč

6. ) Fotbalová (R)evoluce:

Sekretář - seznámil VV OFS s dalšími dílčími informacemi – další seminář se na JmKFS uskuteční ve 

čtvrtek 12. 3. 2015 v 9:00 hod. za účasti sekretáře

- Provede urgenci oddílů, které dle databáze ještě nemají administrátora

- Odešle oddílům nabídku internetového připojení od firmy NovaMorava.net

- Informuje VV o rozšíření testovací verze o možnost vyzkoušení přestupu a hostování

      

7. )  Členská základna FAČR:

Sekretář předal VV písemný materiál stavu členské základny k 10. 3. 2015 – úkol pro sekretáře je rozeslání 

financí z členské základny, které obdržel OFS na účet a to dle metodiky FAČR do 20. 3. 2015

8. )  Různé:

Vyhodnocení VH OFS Znojmo – 14. 2. 2015 – velice kladně hodnocena, vše proběhlo v absolutním 

pořádku, p. Leitner děkuje všem organizátorům – sekretář předložil Zápis z VH – VV zadává sekretáři 

vyvěšení Usnesení VH na webových stránkách OFS

VV doporučuje ponechat kompenzační poplatek oddílům, které nemají mládež a hrají OP a III. třídu mužů 

– toto zpracuje pro aktiv oddílů KM a STK 

Inventarizační komise – p. Brabec, p. Večeřa a p. Mašek – VV schvaluje – dne 10. 3. 2015 provedla 

inventarizační komise fyzickou inventuru majetku OFS - Inventární soupis odešle sekretář na FAČR

p. Kolesa žádá o příspěvek 3 000,- na konání nohejbalového turnaje 14. 3. 2015 v Tasovicích „Memoriál 

Milana Tesaříka“ – VV schvaluje

                                       

            

Příští zasedání VV OFS se koná v úterý 7. 4. 2015 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS 

Znojmo.

     

  

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




