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

e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

ZÁPIS  č. 13 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 10. 12. 2016

Přítomni :  Leitner, Večeřa, Brabec, Bartoš, 
Omluveni: Mašek, Hodák, Kříž,
Nepřítomni: Slabý, 
Hosté:        Stašek (předseda KM), Kolesa,     

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 12

3. )  Došlá a odeslaná pošta

4. )  Volební valná hromada OFS Znojmo únor 2017

5. )  Různé

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

VV schvaluje za ověřovatele zápisu Bartoše Jana a Večeřu Milana.

2. ) VH okresního sdružení ČUS Znojmo – za OFS se zúčastnil p. Leitner a podává zprávu z jednání

Zakoupení notebooku pro potřeby odborných komisí – úkol splněn

Zakoupení teplákových souprav pro trenéry výběrů OFS a dresů pro mládežnické výběry OFS – vše 

momentálně ve výrobě

Halové turnaje mládeže 2017 – zájem je dostačující, VV zadává KM spustit konání těchto turnajů

Příspěvky na telefony pro předsedy komisí – vše vyplaceno

Grassroots konference – bylo předmětem jednání na minulém zasedání VV OFS

       VV OFS apeluje na oddíly, aby se aktivně zapojily do vypsaného dotačního programu VIII.

       VV OFS opětovně připomíná oddílům jejich povinnost změny názvu a stanov v návaznosti na NOZ

3. ) Došlá pošta:

Dotaz z JmKFS ohledně fotbalu malých forem v dospělém fotbale na okrese Znojmo – odpověděl p. 

Večeřa

4. ) Volební valná hromada OFS Znojmo únor 2017:

VV schvaluje účast všech oddílů se sídlem na okrese Znojmo a se sídlem mimo okres Znojmo, ale hrající 

soutěže OFS Znojmo a u 1. SC Znojmo účast 1.SC Znojmo FK, a.s. i 1.SC Znojmo – mládež, spolek

Sekretář zašle dotaz oddílům o možnosti ocenění funkcionářů na VH

Na VH budou v obálkách připraveny materiály pro jednotlivé delegáty

Návrh kandidátů do jednotlivých funkcí OFS Znojmo bude třeba odevzdat do 27. 1. 2017 – tiskopis bude 

odeslán oddílům a vyvěšen spolu s vyhlášením VH na Úřední desce OFS

VV navrhne ke schválení VH příspěvky na mládež ve výši 3000,- Kč dorost, 2000,- Kč žáci a mladší žáci a 

1500,- starší přípravka a mladší přípravka



5.)  Různé:

Návrhy na cenu Dr. Jíry – termín odevzdání 31. 1. 2017 na JmKFS – bude projednáno na příštím zasedání 

VV OFS

Příští zasedání VV OFS se koná v pondělí 16. 1. 2017 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS.

     

  
Zdeněk Leitner v. r.                                              Roman Švarc

       předseda O F S                                 sekretář OFS




