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

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

ZÁPIS  č. 9 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 10. 8. 2015   

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

Omluveni: Mašek, Bartoš, Hodák

Nepřítomni: 
Hosté:   Kvapil (předseda DK), Stašek (předseda KM), Peřinka J. ml. (předseda KR)          

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 8

3. )  Došlá a odeslaná pošta

4. )  Složení odborných komisí OFS Znojmo

5. )  Rozpis soutěží - návrh

6. )  Fotbalová (R)evoluce

7. )  Různé

1. ) Přítomné přivítal předseda p. Leitner a seznámil je s programem zasedání, poděkoval za práci předsedovi 

DK panu Kvapilovi a popřál k jeho 65. narozeninám.

       VV schvaluje za ověřovatele zápisu Večeřu Milana a Slabého Ivana.

2. ) Sdružený start družstev v soutěžích OFS – sekretář zjistí urgenci dodání smluv o sdruženém startu od 

oddílů – sekretář sděluje VV informaci o stavu

3. ) Došlá pošta:

Výsledovka hospodaření OFS za 1. pololetí 2015 – VV schvaluje tento materiál s žádostí o analytické 

prověření dvou účtů na straně příjmů a výdajů – provede sekretář dotazem na slečnu Gallusovou

Pozvánka na utkání reprezentace U21 v Jablonci – možnost objednání do 14. 8. 2015

Dotaz FAČRu o zavedení oddílů okresu do IS FAČR – sekretář zaslal odpověď s počtem zavedených 

oddílů, ohledně dotací pro oddíly – OFS očekává dotace i s radílkem k vyúčtování v co nejkratším termínu

4. ) Složení odborných komisí OFS Znojmo:

STK, KR, DK,KM, RK i TMK předložily složení odborných komisí – VV schvaluje.

       Složení komisí bude součástí RS OFS Znojmo pro SR 2015/2016

Předsedou Odvolací komise je Karel Kříž

5. ) Rozpis soutěží - návrh:

VV obdržel návrh RS 2015/2016 spolu s připomínkami od členů VV a předsedů komisí – sekretář tyto 

připomínky zavede a ve spolupráci s panem Večeřou vytvoří finální verzi RS 2015/2016

p. Stašek vytvoří návrh RS 2015/2016 pro mládežnické soutěže



6. ) Fotbalová (R)evoluce:

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

s účetní OFS slečnou Gallusovou – slečna Gallusová přislíbila pomoc při vypracování daňového přiznání 

rozhodčím OFS Znojmo

V neděli 9. 8. 2015 se konalo na sekretariátu OFS Znojmo školení rozhodčích – p. Večeřa hodnotí kladně, 

sekretář předal rozhodčím písemné materiály, které by měly pomoci při elektronickém vyplňování zápisu o 

utkání včetně listinné podoby nového Zápisu o utkání

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

Sekretář seznámil VV OFS s novými stránkami www.fotbal.cz a s úpravami na stránkách OFS 

       Sekretář odeslal Návod při vyplňování zápisu o utkání krok za krokem pro rozhodčí a oddíly. Dále 

informuje VV o čtvrtečním semináři pro Administrátory jednotlivých OFS při JmKFS

7. )  Různé:

Hlášení výsledků – VV OFS žádá pořádající oddíly utkání IM SPORT Okresního přeboru mužů o

nahlášení krátkých referátů k utkání a výsledků přípravek formou telefonickou ( popř. SMS) na tel. čísle 

731 452 719 a nebo emailem na superdeda@centrum.cz

VV schvaluje odměnu 500,- Kč / soutěžní kolo paní Miladě Tobolákové za vypracování souboru výsledků 

okresních soutěží včetně komentářů, který bude nadále sloužit k širší informovanosti pro veřejnost (tisk, 

web apod.)

VV schvaluje telefonní příspěvky na 2. pololetí 2015 ve výši 500,- p. Vodák Vl., p. Peřinka J. ml.,             

p. Stašek, p. Palička, p. Kvapil, p. Leitner a sekretář p. Švarc 1000,- Kč

p. Peřinka informuje o stavu a situaci rozhodčích na okrese Znojmo a předkládá nominační listinu 

rozhodčích pro podzimní část soutěžního ročníku 2015/2016 – VV schvaluje

p. Peřinka informuje o systému obsazováni delegátů na okrese Znojmo (každý soutěžní týden ve středu 

bude mít sekretář k dispozici obsazení delegátů na aktuální soutěžní kolo)  a předkládá nominační listinu 

delegátů pro podzimní část soutěžního ročníku 2015/2016 – VV schvaluje                                                                                                                             

VV schvaluje maximální částku 1200,- Kč na obsazení delegátů na jedno soutěžní kolo

P.Leitner informuje o Náborových akcích mládeže, která proběhne v měsíci září – VV bude podporovat

                                       

Příští zasedání VV OFS se koná v pondělí 24. 8. 2015 v 15: 30 hod. v zasedací místnosti OFS 

Znojmo.

     

  

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




