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

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

ZÁPIS  č. 6 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 8. 6. 2015   

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

Omluveni: Slabý,
Nepřítomni: Hodák, Mašek
Hosté:       Vodák Vl. (předseda STK), Stašek (předseda KM)      

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 5

3. )  Došlá a odeslaná pošta

4. )  Vyhodnocení soutěží mládeže

5. )  Marketing OFS, sponzoring

6. )  Příprava losovacího aktivu

7. )  Fotbalová (R)evoluce

8. )  Různé

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

       VV schvaluje za ověřovatele zápisu Kolesu Zdeňka a Brabce Pavla.

2. ) VH OTS ČSTV ve Znojmě – p. Kolesa informuje o obsahu jednání a sděluje nový název Okresní sdružení 

ČUS Znojmo,z. s.

p. Leitner seznamuje VV s průběhem VH FAČR 5. 6. 2015 – schválena možnost dvou spojených oddílů 

např.: Jevišovice/Mikulovice v okresních soutěžích mládeže (přípravky, žáci, dorost), dále pojednává o 

zasedání VV JmKFS

3. ) Došlá pošta:

Propozice turnaje přeborníků okresů JmK starších a mladších přípravek – odeslány okresním vítězům

Šanova a 1. SC Znojmo

Pozvánka na výročí 60 let fotbalu v Božicích – VV schvaluje objednání plakety k předání oddílu – p. 

Leitner předá

Vstupenky na ME „21“ v ČR – dle požadavků předá sekretář

Požadavky KR – oznamuje nového člena KR pana Dušana Laštůvku – VV schvaluje

                               - žádá příspěvek 5 000,- Kč na vyhodnocení soutěže rozhodčích – VV schvaluje

                                - oznamuje ukončení aktivní činnosti rozhodčího pana Števici, který odřídí utkání 

Dobšice  „B“ – Jaroslavice – VV bere na vědomí a schvaluje nákup dárkového koše a 

předání panem Leitnerem na tomto utkání

- žádá informace ohledně činnosti a vyúčtování delegátů OFS Znojmo – bude řešeno dle 

elektronizace

4. ) Vyhodnocení soutěží mládeže:

p. Stašek předává VV zprávu o výsledcích soutěží mládeže, předkládá konečné tabulky a hodnotí kvalitu 

soutěží a informuje o průběhu finálového turnaje mladších přípravek



p. Leitner doplňuje a děkuje TJ Suchohrdly a FK IE Znojmo za organizační pomoc při finálových turnajích 

přípravek

5. ) Marketing OFS, sponzoring:

p. Večeřa informuje o sponzorech Sportika, IM Sport a Kinderwelt o jejich plnění vůči OFS, dále 

seznamuje VV s jednáním o internetovém připojení pro oddíly a OFS od firmy Starnet, vstoupil také do 

jednání s firmou Gigacomputer o nabídce PC vybavení – VV plně schvaluje pana Večeřu k podnikání 

veškerých kroků s výše uvedenými firmami

6. ) Příprava losovacího aktivu:

Losovací aktiv oddílů se koná ve středu 8. července 2015 v sále MěÚ na nám. Armády od 16:30 hod. –

sekretář ověří požadovaný čas ukončení akce ze strany MěÚ Znojmo

7. ) Fotbalová (R)evoluce:

Sekretář informoval o novinkách v tomto projektu a o průběhu školení oddílů, které proběhlo na pěti 

místech okresu – pozváno 72 oddílů a zúčastnilo se 44 oddílů

Oddílům okresu byly rozeslány nabídky internetového připojení od firmy Starnet a nabídka počítačového 

vybavení od firmy Gigasport – dle informací některých oddílů již nabídku využily

Veškeré informace byly také rozeslány oddílům a jsou umístěny na stránkách www.ofsznojmo.cz

p. Večeřa navrhuje povinnost domácího oddílu být plně nápomocen rozhodčím v elektronizaci v soutěžním 

ročníku 2015/2016 – VV schvaluje

p. Večeřa se sekretářem zajistí cenovou nabídku počítačového vybavení řešení elektronizace v kanceláři 

OFS Znojmo

8. )  Různé:

p. Števica ukončuje činnost rozhodčího a VV mu předá na posledním utkání dárkový koš – VV schvaluje

Sekretář informuje VV o přijetí dotace z FAČR na chod sekretariátu OFS Znojmo

                                       

Příští zasedání VV OFS se koná v pondělí 22. 6. 2015 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS 

Znojmo.

     

  

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




