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

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

ZÁPIS  č. 3 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 14. 3. 2016

Přítomni :  Leitner, Večeřa, Kolesa, Kříž, Brabec

Omluveni: Mašek
Nepřítomni: Hodák, Slabý, Bartoš
Hosté: p. Peřinka

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 2

3. )  Došlá a odeslaná pošta

4. )  Hodnocení práce komisí

5. )  Nominační listina rozhodčích a delegátů

6. )  Příprava jarní části soutěží

7. )  Různé

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

VV schvaluje za ověřovatele zápisu Večeřu Milana a Kříže Karla.

2. ) VV hodnotí velice kladně průběh VH OFS Znojmo.

Meziokresní turnaj výběrů OFS v Dubňanech – sekretář a p. Leitner informují o výsledcích a organizaci

Halový turnaj OFS Znojmo 12.3. 2016 v Šanově, vše proběhlo v pořádku a chystá se turnaj 25. 3. 2016 ve 

Sportovní hale ve Znojmě, jeho součástí bude schůzka se zástupci vedoucích družstev přípravek soutěží 

OFS a jejich seznámením s novými změnami v IS a metodikou vyplňování ZoU. VV doporučuje se této 

schůzky zúčastnit

p. Leitner pojednává o schůzce zástupců OFS se zástupci TJ Troskotovice a OÚ Troskotovice

Stanovy OFS Znojmo zpracovány a předány na JmKFS

Dotace na mládež z vlastních zdrojů OFS odeslány na účty oddílů

Zrušení pevných linek – momentálně běží 6 týdenní výpovědní lhůta a internet bude zapojen od 

regionálního dodavatele

3. ) Došlá pošta:

Fotbalista roku 2015 – 21. 3. 2016 v Praze – OFS Znojmo bude zastupovat p. Večeřa 

Nabídka vstupenek na EURO 2016 – do 15. 3. 2016 zajistí objednání sekretář

Komuniké VV FAČR – VV předběžně schválil testování videa

VH FAČR v Brně 10. 5. 2016

Nabídka Zbrojovky Brno na lístky pro mládež na utkání Synotligy – sekretář předal informaci oddílům

Koncepce mládežnické kopané na okresu Znojmo – p. Leitner seznamuje VV s materiálem od předsedy 

KM pana Staška

Pozvánka VH Jezeřany – zúčastnili se pánové Kolesa a Leitner – kladně hodnotí průběh a organizaci

Čestné prohlášení o odeslání dotací z členských příspěvků – sekretář odeslal na FAČR

Turnaje McDonald´s CUP – předběžný počet účastníků, KM ve spolupráci s p. Leitnerem a p. Švarcem 

pomůžou při organizaci



Květen a září „Měsíc náborů“ – VV OFS vyzývá oddíly, které mají zájem tento nábor pořádat aby 

kontaktovaly sekretáře p.Švarce

Přestupní řád – možnost připomínkování je do 31. 3. 2016, VV OFS vyzývá oddíly, aby využily možnosti 

tento Přestupní řád připomínkovat

p.Švarcem byla odeslána oddílům výzva k uhrazení a doplnění členství ve FAČR s metodikou rozdělení 

dotace vázanou na start členů v soutěžích

Termínová listina meziokresních turnajů výběrů OFS, ve Znojmě se na podzim 2016 uskuteční venkovní 

základní kolo

4. ) Hodnocení práce komisí:

Sportovně-technická komise byla vzdáním funkce předsedy Vladana Vodáka rozpuštěna – VV schvaluje 

jako předsedu STK pana Večeřu Milana, který dostal od VV mandát na složení nové komise

5. )  Nominační listina rozhodčích a delegátů:

       p. Leitner seznamuje VV s nominační listinou R a DS JmKFS

p. Peřinka hodnotí zimní seminář rozhodčích a delegátů a předkládá VV nominační listinu rozhodčích a 

delegátů soutěží OFS Znojmo – VV schvaluje

Delegáti fotbalového svazu Znojmo budou od jarní části soutěží uváděni v utkáních v IS, delegáti budou 

vyplňovat nový zápis delegáta k utkání a vypláceni budou z financí OFS, VV schvaluje částku cca. 1800,-

Kč/kolo na náklady na delegáty

p. Večeřa informuje VV o průběhu zpracování daňového přiznání ve spolupráci s ekonomkou svazu Šárkou 

Gallusovou pro rozhodčí OFS Znojmo – VV schvaluje odměnu ve výši 1200,- Kč slečně Gallusové

VV se zabýval náborovými akcemi pro získání nových R

6. )  Příprava jarní části soutěží:

Sekretář podává VV zprávu o stavu připravenosti jarní části soutěží, vše v pořádku, rozlosování a jeho 

změny vyvěšeny na webu a v IS FAČR

7. )  Různé:

Ve čtvrtek 24. března se hraje ve Znojmě reprezentační utkání ČR „20“ – Francie „20“ – VV schvaluje 

nákup vstupenek na toto utkání pro členy odborných komisí

Družební turnaj výběrů OFS s Trnavou, Bratislavou a MěFS Brno - VV schvaluje účast našich výběrů na 

těchto turnajích

Dívčí turnaj středních škol v kopané - VV schvaluje organizaci turnaje ve spolupráci s panem Procházkou 

z Gymnázia

p. Palička Lubomír – předseda TMK – oslavil 75. narozeniny – bude oceněn na losovacím aktivu oddílů

p.Švarc informuje o poradě sekretářů v Brně a novinkách v IS

Příští zasedání VV OFS se koná v pondělí 11. 4. 2016 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS 

Znojmo.

     

  
Zdeněk Leitner v. r.                                              Roman Švarc

       předseda O F S                                 sekretář OFS




