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

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

ZÁPIS  č. 4 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 11. 4. 2016

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

Omluveni: Kříž
Nepřítomni: Hodák, Slabý, 
Hosté: 

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 3

3. )  Došlá a odeslaná pošta

4. )  Hospodaření za 1. čtvrtletí 2016

5. )  Náborové akce – Fotbal pro všechny

6. )  Soutěže McDonald´s CUP

7. )  Různé

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

VV schvaluje za ověřovatele zápisu Kolesu Zdeňka a Bartoše Jana.

2. ) Halový turnaj OFS Znojmo 25. 3. 2016 ve Sportovní hale ve Znojmě, jeho součástí byla schůzka se 

zástupci vedoucích družstev přípravek soutěží OFS a jejich seznámením s novými změnami v IS a 

metodikou vyplňování ZoU – p. Leitner chválí KM a sekretáře za organizaci tohoto turnaje

Vyhlášení ankety Fotbalista roku 2016 – p. Večeřa hodnotí průběh galavečera

Vstupenky na EURO 2016 – sekretář zajistil vstupenky dle požadavků

Oprava informace o turnaji výběrů OFS z minulého zápisu – OFS Znojmo bude pořádat základní kolo 

v hale a ne venku, jak bylo uvedeno v minulém zápisu

p. Leitner seznamuje VV s obsahem jednání VV JmKFS

3. ) Došlá pošta:

Finanční podpora FAČR do klubů v roce 2016 – zřízení klubových podúčtů a podvojné účetnictví oddílů –

sekretář zajistí aktualizaci údajů o oddílech a jejich vedení účetnictví. To znamená vedení podvojného 

účetnictví nebo daňové evidence, a zda již založili klubové podúčty v IS FAČR

Povinnost zveřejnění účetní závěrky – informace předána oddílům

Měsíc náborů – oddíly informaci dostaly, ale prozatím bez zájmu, p. Brabec kontaktuje Moravský Krumlov 

a Miroslav

Připomínky k návrhu nového Přestupního řádu – připomínka vzešlá z VH OFS byla odeslána v termínu na 

FAČR

Venkovní finále výběrů OFS U11 a U12 v Ivančicích a v Řeznovicích 3. 5. 2016 – vše zajistí sekretář

Pozvánka na oslavu 70. výročí fotbalového oddílu FC Bohutice – za OFS bude účast zajištěna

Cena Dr. Jíry 9. 5. 2016 – za OFS pozván pan Novák – člen DK, jeho doprovod na akci zajistí některý 

z členů VV OFS

Valná hromada FC Miroslav – p. Kolesa informuje VV o průběhu

Změny názvů oddílů nahlášených na FAČR – OFS Znojmo dostal zaregistrované změny názvů

Výjezdní zasedání VV JmKFS a OFS v Blansku 22. dubna 2016



Nabídka sortimentu barev pro kluby – proběhne jednání s majitelem firmy, až poté bude nabídka rozeslána

Časopis Fotbal a trénink – OFS již nebude odebírat tuto publikaci

4. ) Hospodaření za 1. čtvrtletí 2016:

Hospodaření za 1. čtvrtletí 2016 bude předloženo na příštím zasedání VV OFS Znojmo

5. )  Náborové akce – Fotbal pro všechny:

       Turnaj dívek středních škol v kopané – 21. 4. 2016 v Oblekovicích – sekretář s KM zajistí vše potřebné, 

účastnící zajištěni a hřiště také

6. )  Soutěže McDonald´s CUP:

p. Leitner seznámil VV s rozlosováním této soutěže a její organizací, termíny okrskových kol jsou středa 

28. 4. 2016 a čtvrtek 29. 4. 2016. Finále se bude konat 11. 5. 2016 na ČAFCE ve Znojmě

Sekretář osloví KR k obsazení těchto turnajů rozhodčími

Sekretář zašle organizační dopisy na oddíly.

7. )  Různé:

VV dostává před každým hracím víkendem informaci o obsazení delegáty soutěže OFS Znojmo

VV per rollam schvaluje složení STK OFS Znojmo ve složení Večeřa Milan (předseda), Čech Petr, Števica 

Jozef a Rychlík Vladimír

p. Večeřa informuje VV o návštěvě tréninkového dne na FK Znojmo – velice chválí práci s dětmi a jejich 

počet

p. Brabec – předal předsedovi KR kontakt na zájemce o spolupráci v obsazovacím úseku KR – prozatím 

nekontaktován

Příští zasedání VV OFS se koná v úterý 10. 5. 2016 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS 

Znojmo.

     

  
Zdeněk Leitner v. r.                                              Roman Švarc

       předseda O F S                                 sekretář OFS




