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

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

ZÁPIS  č. 2 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 1. 2. 2016

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

Omluveni: 
Nepřítomni: Hodák, Slabý
Hosté: p. Stašek, p. Kvapil

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 1

3. )  Došlá a odeslaná pošta

4. )  VH OFS – kontrola úkolů

5. )  Informace o halových turnajích

6. )  Ekonomika OFS

7. ) Různé

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

VV schvaluje za ověřovatele zápisu Kolesu Zdeňka a Brabce Pavla.

2. ) Návrhy na ocenění cenou Dr. Jíry – termín odevzdání 31. 1. 2016 – VV schvaluje nominaci pana Jana 

Nováka, odesláno sekretářem k rukám JmKFS

Sportovec okresu 2015 – p. Leitner se zúčastnil, chválí průběh a organizaci galavečera

Pozvánka na vyhlášení Fotbalisty roku OFS Břeclav – p. Leitner pojednává o průběhu

3. ) Došlá pošta:

VH JmKFS v úterý 16. 2. 2016 – VV schvaluje delegáty za OFS p. Večeřu, p. Maška, p. Kolesu, p. Brabce 

a p. Kříže, náhradník p. Švarc

Úmrtí p. Vyžrálka Milana z Miroslavi – VV schvaluje proplacení nákladů na pohřeb zástupce OFS pana 

Kolesy

Dlužné částky oddílů okresu Znojmo ze sběrných faktur – p. Leitner seznamuje VV se stavem placení

faktur oddílů OFS Znojmo, z okresu Znojmo nemá uhrazeno 5 oddílů

Žádost o prominutí poplatku a o navrácení zaplacené pokuty za pozdní úhradu sběrné faktury z oddílu 

Hostěradic – VV zamítá

Vstupenky na EURO 2016 – velký zájem, pro OFS zatím nejsou k dispozici

Fotbalista roku 2015 – 21. 3. 2016 v Praze

Návrh přestupního řádu – bude schvalováno na VH FAČR

Propozice turnaje výběrů OFS – Dubňany 17. 2. 2016 – sekretář zajistí vše potřebné

VH SFK Slup – p. Leitner se zúčastnil a informuje VV o průběhu

VH OFS Břeclav – pozvánka

Pozvánka na reprezentační utkání ČR – Skotsko – možnost objednání do 12. 2. 2016

Informace o rezignaci Ibrahima Sghiera ve všech funkcích v SK Chvalovice – OFS vyčká na informaci o 

novém vedení



4. ) VH OFS – kontrola úkolů:

VV schvaluje dohrání jarní části soutěže oddílu Troskotovic a bodem jednání na VH bude přesunutí 

Troskotovic do soutěží OFS Brno – venkov, tedy nepřijetí jejich přihlášky do soutěží OFS Znojmo pro 

soutěžní ročník 2016-2017, zástupci VV OFS se setkají před konáním VH se starostem Troskotovic a 

zástupci fotbalového oddílu

VV schvaluje ocenění na VH funkcionářů – p. Kvapil (OFS), p. Leitner (OFS), p. Šťastný Jan (Jezeřany), 

p. Dvořák František (Jezeřany), p. Kropáč Václav (Šatov) – sekretář zajistí objednání

Sekretář zajistí odeslání pozvánky hostům

VV schvaluje úpravy v programu VH – bude vytištěn na VH

VV provedl několik změn ve stanovách oproti verzi, která je vyvěšena na webových stránkách – tyto 

změny budou zpracovány a vyvěšeny na stránkách a vytištěny na VH

Sekretář umístí na webové stránky OFS návrh na rozdělení finančních příspěvků na mládež z vlastních 

zdrojů OFS, který bude schvalován na VH

VV schvaluje návrh Usnesení VH a ten bude předložen při jednání

5. )  Informace o halových turnajích:

       Odehrán jeden turnaj, připravujeme turnaje v Hostimi a v Šanově

Na přípravě bude spolupracovat KM se sekretářem svazu a termín konání je v první polovině března

6. )  Ekonomika OFS:

VV schvaluje odměnu ve výši 1 000,- Kč panu Richterovi za obsazování rozhodčích na podzim 2015

VV byla předložena zpráva o ekonomice OFS za rok 2015 – bude přednesena na VH sekretářem nebo 

slečnou Gallusovou

7. )  Různé:

VV per rollam schvaluje pana Václava Briksu do funkce delegáta soutěží JmKFS

Sekretář navrhuje zrušení pevných linek a napojení internetu od stávajícího dodavatele a doporučuje pouze 

samostatné internetové připojení pro OFS

p. Kvapil předává zprávu DK za rok 2015 panu Leitnerovi pro potřeby zprávy OFS na VH

Sekretář zajistí do 31. 3. 2016 předložení stanov OFS ke Krajskému soudu v Brně

Příští zasedání VV OFS se koná v pondělí 14. 3. 2016 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS 

Znojmo.

     

  
Zdeněk Leitner v. r.                                              Roman Švarc

       předseda O F S                                 sekretář OFS




