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

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

ZÁPIS  č. 4 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 7. 4. 2015   

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

Omluveni: Brabec
Nepřítomni: 
Hosté:             

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 3

3. )  Došlá a odeslaná pošta

4. )  Zelený trávník 2015

5. )  Hospodaření OFS za 1. čtvrtletí 2015

6. )  Náborové akce –Fotbal pro všechny

7. )  Soutěže McDonald´s CUP

8. )  Fotbalová (R)evoluce

9. )  Různé

1. ) Přítomné přivítal předseda p. Leitner a seznámil je s programem. Změna programu: přidán bod Zelený 

trávník 2015 – VV Schvaluje změnu programu

       VV schvaluje za ověřovatele zápisu Kolesu Zdeňka a Bartoše Jana.

2. ) Nohejbalový turnaj „Memoriál Milana Tesaříka“ v Tasovicích – p. Kolesa hodnotí turnaj, vše v pořádku i 

vyúčtování

Notebook pro KR OFS Znojmo – notebook zakoupen a předán Obsazovacímu úseku – Předávací protokol 

bude podepsán na zasedání KR 9. 4. 2015

Vstupenky na EURO 21 v ČR – sekretář zajistil objednání dostupných vstupenek

3. ) Došlá pošta:

   Propozice meziokresního turnaje výběrů OFS U12 a U11 v Brně 28. 4. 2015 – sekretář zajistí vše spojené s 

účastí našeho družstva na tomto turnaji

Komuniké z VV FAČR – p. Leitner seznamuje s obsahem jednání

4. ) Zelený trávník 2015:

OFS Znojmo obdržel celkem osm žádostí o poskytnutí dotace Zelený trávník 2015 – VV schvaluje jako 

kandidáta na tuto dotaci na 1. místě FK Inzert Expres Znojmo, jako náhradník SK AJAX Dyjákovice –

podklady budou předány na VV JmKFS panem Leitnerem

5. ) Hospodaření OFS za 1. čtvrtletí 2015:

Sekretář předložil VV písemný materiál ohledně ekonomiky OFS Znojmo za 1. čtvrtletí 2015 – VV bere na 

vědomí, výsledovka hospodaření za toto období bude předložena účetní OFS na příštím zasedání

6. ) Náborové akce – Fotbal pro všechny:

Květen – Měsíc náborů – OFS podpoří tuto akci na oddílech, které se do této akce zapojí



Turnaj dívek středních škol v kopané a turnaj chlapců k 17. listopadu – na podzim 2015

7. ) Soutěže McDonald´s CUP:

OFS se bude organizačně podílet na těchto turnajích – základní kola se uskuteční 28. a 29. dubna 2015, 

finále 12. května 2015 – VV schvaluje obsazení rozhodčími s úhradou 300,- Kč + cestovné

8. ) Fotbalová (R)evoluce:

Sekretář předložil písemně, v jaké fázi je tento projekt – seznamuje VV s tím, že není dalších novinek a 

očekává se v nejbližší době další školení k této problematice

p. Mašek žádá o zajištění spuštění systému co nejdříve a možnost vyzkoušení dalších funkcí v informačním 

systému – p. Leitner projedná na VV JmKFS

9. )  Různé:

VV kladně hodnotí přístup oddílů (Litobratřice a Olbramovice) k vybavení a prostředí kabiny rozhodčích

p. Leitner žádá KM o předložení možností mládežnických soutěží OFS Znojmo a jejich koncepci pro 

sezonu 2015/2016 – p. Mašek zajistí ve spolupráci s KM

Návrh zakoupení rychlovarné konvice pro potřeby OFS Znojmo – VV schvaluje

p. Hodák seznamuje VV s pořádáním benefičního utkání Todora Yonova proti týmu hvězd

                                       

            

Příští zasedání VV OFS se koná v pondělí 11. 5. 2015 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS 

Znojmo.

     

  

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




