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

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

ZÁPIS  č. 5 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 10. 5. 2016

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

Omluveni: 
Nepřítomni: Hodák, Slabý, 
Hosté: 

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 4

3. )  Došlá a odeslaná pošta

4. )  Hospodaření za 1. čtvrtletí 2016

5. )  Reprezentace 11ti a 12ti letých

6. )  Průběh mistrovských soutěží

7. )  Připomínky k rozpisu soutěží

8. )  Odvolací komise

9. )  Různé

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

VV schvaluje za ověřovatele zápisu Maška Jiřího a Večeřu Milana.

2. ) Turnaj McDonald´s CUP – okrsková kola se podařilo obsadit rozhodčími – finále se koná ve středu 11. 5. 

2016 na Čafce ve Znojmě – obsazení rozhodčími zajištěno

Vedení účetnictví oddílů – kluby mají povinnost vést účetnictví. Pokud tak nečinní nemohou čerpat dotace 

z prostředků státu  ( MŠMT, apod. ).  VV vyzývá oddíly, které vedou účetnictví nebo prohlásí, že ho budou 

vésti k aktivaci poúčtu v IS FAČR dle sekretářem zaslaného návodu. Pro získání bližších informací 

kontaktujte místopředsedu OFS pana Milana Večeřu

Náborový fotbalový den se uskuteční v Miroslavi – VV schvaluje 5000,- Kč jako příspěvek na tuto akci

Cena Dr. Jíry – obdržel p. Novák Jan – člen DK OFS Znojmo

Delegační lístky na VH FAČR – VV schvaluje jako delegáta na tuto VH p. Leitnera – sekretář zpracuje a 

odešle delegační lístek

       p. Švarc informuje VV o zaslání finančních prostředků na oddíly ve výši 101 tis. Kč

3. ) Došlá pošta:

Louka plná dětí – 26. 5. 2016 na plovárně ve Znojmě – pořádá OS ČUS a p. Kolesa zve členy VV OFS

Členská základna FAČR – na okrese Znojmo 5272 členů

Pozvánka na slavnostní otevření hřiště s umělým povrchem v Suchohrdlech u Znojma – 15. 5. 2016             

Za VV OFS Znojmo se zúčastní p. Leitner a p. Večeřa – sekretář zajistí nahlášení účasti

Pozvánka na utkání ČR – Jižní Korea

Pozvánka a finále MOL CUPU v Teplicích

Pozvánka na finále okresního poháru Brno-venkov v Hrušovanech u Brna

       Pozvánka na finále Krajského poháru na Srbské v Brně 

Komuniké ze zasedání VV FAČR - mimo jiné, revokace rozhodnutí o zveřejňování výsledků 

v mládežnických kategoriích, schválení Přestupního řádu



Faktura za lístky na EURO 2016 – sekretář zajistí zaplacení a přefakturování 

       VV bere na vědomí elektronickou komunikaci pana Zdeňka Kolka

4. ) Hospodaření za 1. čtvrtletí 2016:

VV byla předložena výsledovka hospodaření za 1. čtvrtletí 2016 – členové VV se s ní seznámí a na příštím 

zasedání předloží připomínky

5. )  Reprezentace 11ti a 12ti letých:

       V Ivančicích a Řeznovicích se 3. 5. 2016 konal turnaj výběrů OFS – nedostatečná účast hráčů výběru 12ti 

letých, byl vznesen dotaz na oddíly, aby sdělily důvody neúčasti vybraných hráčů - na příští zasedání 

zajistí p. Mašek informaci o trenérském a hráčském složení těchto výběrů, ve spolupráci s KM předloží 

koncepci fungování našich výběrů

Ve čtvrtek 12. 5. 2016 se výběr OFS ročník 2002 zúčastní družebního turnaje v Brně a 26. 5. 2016 se 

zúčastní družebního turnaje na Slovensku v Trnavě

Turnaj Břeclav CUP – sekretář zajistil přihlášku

Turnaj Grassroots pro nejmenší naděje – KM zajistí uspořádání tohoto turnaje

6. )  Průběh mistrovských soutěží:

p. Večeřa podává zprávu o průběhu mistrovských soutěží. VV hodnotí průběh soutěží okresu Znojmo, 

trestnost na dobré úrovni, KM předloží VV návrh závěrečných turnajů soutěží mladších žáků a přípravek

7.)   Připomínky k rozpisu soutěží:

p. Večeřa informuje VV o RS pro ročník 2016 / 2017. Navrhuje pro tento ročník opět vydat pro oddíly 

vytištěný Rozpis soutěží.   Zašle Návrh RS OFS Znojmo pro SR 2016/2017 v elektronické podobě členům 

VV

8. ) Odvolací komise

       VV schválil per rollam pracovní skupinu ve složení Kříž, Kolesa, Brabec. VV schvaluje Návrh této komise 

v plném znění

9.)  Různé:

VV schvaluje odměny a ocenění, které budou předány na Losovacím aktivu oddílů

Příští zasedání VV OFS se koná v pondělí 6. 6. 2016 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS 

Znojmo.

     

  
Zdeněk Leitner v. r.                                              Roman Švarc

       předseda O F S                                 sekretář OFS




