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

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

ZÁPIS  č. 7 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 22. 6. 2015   

Přítomni :  Leitner, Večeřa, Bartoš, Brabec, Slabý, Hodák,

Omluveni: Mašek, Kolesa,
Nepřítomni: Kříž,
Hosté:   Kvapil (předseda DK)          

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 6

3. )  Odvolání pana Hodáka z funkce místopředsedy, volba nového místopředsedy

4. )  Došlá a odeslaná pošta

5. )  Vyhodnocení soutěží dospělých a dorostu

6. )  Soutěže 2015/2016

7. )  Rozpis soutěží - návrh

8. )  Fotbalová (R)evoluce

9. )  Různé

1. ) Přítomné přivítal předseda p. Leitner a seznámil je se změnou v programu, bod. č.3. - VV schvaluje

      VV schvaluje za ověřovatele zápisu Večeřu Milana a Slabého Ivana.

2. ) p. Leitner seznamuje VV s možností dvou spojených oddílů např.: Jevišovice/Mikulovice v okresních 

soutěžích mládeže (přípravky, žáci, dorost). Předeslal nutnost uzavření Smlouvy o sdruženém startu mezi 

těmito oddíly – sekretář zajistí odeslání smluv na oddíly s termínem vrácení 8. července 2015

p. Leitner hodnotí krajské finále přípravek a výsledky našich mužstev na tomto turnaji, dále informuje o  

předání ocenění končícímu rozhodčímu panu Števicovi

VV schvaluje nákup 4 ks monitorů a rozbočovače pro práci odborných komisí OFS Znojmo dle nabídky 

firmy Gigacomputer

3. ) Odvolání

       VV odvolává s funkce místopředsedy pana Hodáka. Pan Hodák zůstává nadále členem VV.

       Do funkce místopředsedy OFS Znojmo byl zvolen pan Milan Večeřa, který bude mít v kompetenci 

marketing a ekonomiku OFS Znojmo

4. ) Došlá pošta:

Materiál od KR OFS Znojmo – obsazení delegátů za soutěžní ročník 2014/2015 – VV bere na vědomí

Pozvánka na utkání starých gard Hevlín – Zbrojovka Brno – p. Leitner se zúčastnil a informuje o průběhu

Pozvánka na seminář týkající se elektronizace 25. 6. 2015 v Olomouci – VV schvaluje účast pana Večeři

místo sekretáře, který je mimo ČR

Žádost na dotaci na ochranné sítě za branku oddílu Jiřic – VV neschvaluje a doporučuje sledovat dotační 

možnosti a tituly přes ČUS a JmK

Pozvánka do Práčí na 70. výročí založení TJ – žádost na ocenění Jana Hájka a Zoltána Szapanosze – VV 

schvaluje knihu těmto dvěma funkcionářům

Podmínky veteránských soutěží – bude předmětem diskuze na losovacím aktivu



5. ) Vyhodnocení soutěží dospělých a dorostu:

p. Leitner podává informaci o výsledcích a postavení v tabulkách oddílů okresu Znojmo hrajících ve 

vyšších soutěžích

p. Večeřa – garant STK – předává VV písemnou zprávu STK OFS Znojmo, seznamuje s postupy a sestupy

– VV schvaluje tuto zprávou

VV neschvaluje návrh STK na úhradu 2000,- Kč za postup z druhých míst pro oddíly - Čejkovice a   

Blížkovice „B“ 

p. Leitner informuje o statistice střelců IM Sport OP mužů – nejlepším střelcem je Fojtík Michal

6. ) Soutěže 2015/2016:

p. Leitner předkládá termínovou listinu soutěží JmKFS a STK předala písemně VV termínovou listinu 

soutěží OFS Znojmo – VV schvaluje -  dospělí začínají 16. 8. 2015 druhým kolem, dorost o týden později a 

u žáků a přípravek bude termínová listina předložena později

STK předložila návrh na rozdělení do skupin soutěží OFS Znojmo – VV schvaluje 

Losovací aktiv OFS se koná 8. 7. 2015 od 16:30 hod. v sále na nám. Armády – losovací aktiv povede pan 

Večeřa, bude připraven program tohoto aktivu, rozlosování soutěží mužů a dorostu a rozdělení do skupin 

mládeže

Soupis došlých přihlášek do soutěží žáků, mladších žáků a přípravek – rozdělení do skupin bude 

předloženo na losovacím aktivu

Soutěže přípravek nebudou řešeny v IS FAČR, dále budeme pokračovat formou papírových 

zjednodušených zápisů a oddíly budou mít listinný seznam hráčů včetně ID – seznámení na losovacím 

aktivu

       Delegáti OFS Znojmo nebudou řešeni přes IS FAČR, dále budou pokračovat formou listinných zápisů pro 

účely KR OFS Znojmo. Odměny za výkon delegáta utkání včetně cestovného nebude součástí sběrné 

faktury – nebudou zatěžovat kluby, ale budou i nadále hrazeny z prostředků OFS Znojmo 

7. ) Rozpis soutěží - návrh:

RS 2015/2016 bude vydáván pouze v elektronické podobě a bude tvořen v návaznosti na RS JmKFS

       Součástí okresního Rozpisu soutěží bude povinnost domácího administrátora být aktivně nápomocen 

hlavnímu rozhodčímu utkání ve vyplnění Zápisu o utkání jak před začátkem utkání, tak v jeho průběhu a  

po ukončení utkání 

8. ) Fotbalová (R)evoluce:

Sekretář informoval o novinkách v tomto projektu, navrhuje pomoc rozhodčím při daňovém přiznání 

s účetní OFS slečnou Gallusovou – sekretář projedná tuto možnost s účetní

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

V období červenec a srpen budou prováděny školení pro oddíly a rozhodčí OFS Znojmo sekretářem OFS

9. )  Různé:

       Pan Večeřa a sekretář negativně hodnotí seminář pana Linharta k fotbalové (r)evoluci pro rozhodčí 

       našeho okresu 

                                       

Příští zasedání VV OFS se koná dle plánu práce VV na 2. pololetí 2015 v zasedací místnosti 

OFS Znojmo.

     

  

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




