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

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

ZÁPIS  č. 6 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 6. 6. 2016

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

Omluveni: 
Nepřítomni: Slabý, 
Hosté: p. Kvapil (předseda DK), p. Kučma (člen KM)

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 5

3. )  Došlá a odeslaná pošta

4. )  Vyhodnocení soutěží mládeže

5. )  Marketing OFS,sponzoring

6. )  Příprava losovacího aktivu

7. )  Připomínky k rozpisu soutěží

8. )  Různé

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

VV schvaluje za ověřovatele zápisu Kříže Karla a Kolesu Zdeňka.

2. ) Družební turnaje výběrů OFS – vše proběhlo bez problému jak v Chrlicích i Trebaticích (Slovensko)

Louka plná dětí – p. Kolesa informuje o této akci, velice kladně hodnoceno

Náborový fotbalový den v Miroslavi – za OFS se zúčastnil p. Leitner a p. Kolesa – hodnoceno také kladně

VH FAČR – o obsahu jednání pojednává p. Leitner

Slavnostní otevření hřiště s umělým povrchem v Suchohrdlech – zúčastnil se p. Leitner a p. Večeřa 

Výsledovka hospodaření OFS za 1. čtvrtletí 2016 – VV schvaluje bez připomínek

3. ) Došlá pošta:

Pozvánka na 70. výročí od založení fotbalového oddílu v Bohuticích – VV schvaluje plaketu – zúčastní se 

Leitner, Večeřa.

Bezpečné branky 2016 – VV schvaluje branky pro Hostěradice, Mramotice, Jaroslavice a Olbramovice

Změny názvů oddílů schválených FAČR

4. ) Vyhodnocení soutěží mládeže:

Zprávu za KM předal p. Kučma, člen této komise

Utkání o přeborníka okresu v kategorii mladších žáků se odehraje ve ČT 9. 6. 2016 od 18:00 na hřišti 

v Hrušovanech mezi Hrušovany a 1. SC Znojmo

Finálový turnaj přípravek se uskuteční v SO 11. 6. 2016 od 14:00 na hřišti v Suchohrdlech – účastníci 

Vranov, Suchohrdly, Prosiměřice, Moravský Krumlov, Jezeřany a Přímětice.

Turnaj Grassroots day pro nejmenší fotbalové naděje se uskuteční v SO 11. 6. 2016 od 9:00 hod. 

v Dobšicích

KM předkládá návrh složení trenérů u výběrů OFS – Hýbler Jaroslav, Kučma Pavel, Fiala Karel, Kotlán 

Jiří, Samek Milan a Dvořák Václav

VV schvaluje materiální motivaci hráčům, kteří splní minimálně tři nominace na akce výběrů OFS



p. Leitner informuje o konání krajského finále přípravek a to 21. 6. 2016 v Blansku – po odehrání okresního 

finálového turnaje předá propozice turnaje sekretář vítězům okresu

5. )  Marketing OFS,sponzoring:

       IM Sport – okresní přebor mužů

Sportika – zastřešuje soutěž dorostu

Starnet – zajistila internetové připojení oddílům okresu Znojmo

Merlin´s Kinderwelt – jeho jméno nesou soutěže přípravek

p. Leitner informuje VV o nabídce Znojemského pivovaru ohledně podpory okresních soutěží – VV 

pověřuje p. Večeřu a p. Leitnera jednat se zástupci pivovaru

6. )  Příprava losovacího aktivu:

Losovací aktiv JmKFS se koná 28. 6. 2016

Předběžný termín losovacího aktivu OFS Znojmo je 1. 7. 2016, místo konání předběžně v restauraci „U 

Polehňů“  -  připravit návrh odměn 

7.)   Připomínky k rozpisu soutěží:

p. Večeřa předložil návrh RS OFS Znojmo pro SR 2016/2017 – poukazuje na některé zásadní body tohoto 

rozpisu – bude k dispozici v elektronické verzi

p. Kvapil písemně předkládá předběžné vyhodnocení DK – jaro 2016 + připomínky k RS 2016/2017

8.)  Různé:

KR navrhuje postup rozhodčího Holiše Filipa a delegátů Briksy Václava a Hrůzy Jiřího do soutěží řízených 

JmKFS – VV schvaluje

Sekretář informuje VV o své nepřítomnosti ze studijních důvodů a to od úterý 14. do pátku 16. června 2016 

– VV bere na vědomí

Kolesa – množí se stížnosti zástupců oddílů na nesprávné účtování rozhodčích (paušál i cestovné)

VV apeluje na zástupce oddílu (domácího), aby při potvrzení ZoU (vedoucím družstva) zkontrolovali i 

např. účtování rozhodčích.

VV schvaluje odměnu 1000,- Kč sekretáři svazu p.Švarcovi za práci nad rámec pracovní smlouvy.

Příští zasedání VV OFS se koná v pondělí 27. 6. 2016 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS 

Znojmo.

     

  
Zdeněk Leitner v. r.                                              Roman Švarc

       předseda O F S                                 sekretář OFS




