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

e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

ZÁPIS  č. 8 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 1. 8. 2016

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

Omluveni: Kříž,
Nepřítomni: Slabý, 
Hosté: 

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 7

3. )  Došlá a odeslaná pošta

4. )  Plán práce VV na 1. pololetí 2016 

5. )  Příprava soutěžního ročníku 2016/2017

6. )  Ekonomika OFS 1. pololetí 2016

7. )  Složení odborných komisí OFS Znojmo

8. )  Nominační listina rozhodčích a delegátů

9. )  Různé

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

VV schvaluje za ověřovatele zápisu Maška Jiřího a Kolesu Zdeňka.

2. ) Oslava výročí kopané v Suchohrdlech u Miroslavi a Olbramovicích – p. Kolesa a p. Leitner informují o 

průběhu obou akcí

Sportovní den ve Valtrovicích – p. Kolesa se zúčastnil a podává zprávu o stavu sportoviště

Sekretář zajistil odeslání připomínek vzešlých z losovacího aktivu ohledně IS FAČR sekretáři JmKFS –

zatím bez zpětné vazby

3. ) Došlá pošta:

Kvalifikační utkání ČR – Severní Irsko v Praze a ČR – Arménie v Mladé Boleslavi 

Nabídka publikací Pravidla fotbalu platná od 1. 7. 2016 – VV schvaluje nákup 30 ks

Nabídka publikací EURO 2016

Žádost o dodatečné přihlášení žáků 10+1 Olbramovic do soutěže – VV schvaluje zařazení místo volného 

losu a KM zpracuje rozlosování

4. ) Plán práce VV na 1. pololetí 2016:

VV byl předložen návrh plánu práce VV na 2. pololetí 2016 – VV doplňuje a je součástí tohoto zápisu

5. )  Příprava soutěžního ročníku 2016/2017:

       p. Večeřa informuje o průběhu losovacího aktivu a problémech při zařazování družstev do jednotlivých 

soutěží

Odvolání Dyje – VV zašle rozhodnutí k věci odvolání oddílu Dyje

Změny termínu možné provádět v IS FAČR – STK bude informovat oddíly o této možnosti a sekretář zašle 

podrobný návod k zadávání žádostí do IS

Sekretář podává zprávu o rozlosování a změnách termínů u soutěží žáků a přípravek



RS OFS Znojmo 2016-2017 – VV schvaluje RS pro tento soutěžní ročník

6. )  Ekonomika OFS 1. pololetí 2016:

VV byla předložena výsledovka hospodaření OFS za 1. pololetí – VV schvaluje

VV schvaluje zvýšení mzdy sekretáře o 2 000,- Kč hrubého

7.)   Složení odborných komisí OFS Znojmo:

p. Večeřa předložil návrh RS OFS Znojmo, který obsahuje složení odborných komisí pro SR 2016/2017 –

VV schvaluje v předloženém znění

8.)  Různé:

VV doporučuje obsazení družstev trenéry licence „C“ v kategoriích přípravky, žáci, dorost a OP muži

p. Hodák informuje o úmyslu pořádání halových turnajů škol na podzim 2016 – OFS Znojmo se bude 

organizačně podílet

Na semináři rozhodčích bude předána plaketa p. Vodákovi Ladislavovi a p. Krškovi Petrovi

Sekretář předložil databázi oddílů, které upravili své názvy odpovídající NOZ

Přestupy hráčů Krhovic – sekretář předkládá VV informaci o nefunkčnosti administrátora tohoto oddílu –

přestupy budou řešeny na základě statusu omezovaného hráče – sekretář zajistí informaci oddílům 

Kemp tvořícího se nového výběru OFS ročník 2004 – trenér pan Hýbler zjišťuje možný počet a jmenovitý 

seznam účastníků – poté bude projednána podpora ze strany OFS

Příští zasedání VV OFS se koná v pondělí 22. 8. 2016 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS 

Znojmo.

     

  
Zdeněk Leitner v. r.                                              Roman Švarc

       předseda O F S                                 sekretář OFS



   

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

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

   

Plán práce VV OFS Znojmo 2.pol. 2016

1.7.2016                     Losovací aktiv ročník 2016-2017

16:30 prezence /    17:00 zahájení

1.8.2016                     Příprava soutěžního ročníku 2016– 2017 – STK, KM
15:30                          Ekonomika 1.pololetí  – info Švarc

                                   Složení odborných komisí – předsedové,garanti                                  

                                   Schválení plánu práce VV 2.pololetí 2016

                                   Vyhodnocení losovacího aktivu

22.8.2016 Hospodářské náležitosti-stav za 1.pololetí – sekretář OFS , HK-Brabec
15:30 Info výběry OFS Znojmo – KM-Stašek

Info – průběh soutěží – kontrola stavu – STK-Večeřa
Nominační listina rozhodčích a delegátů OFS – podzim 2016 - KR

19.9.2016 Činnost sportovních tříd a sportovního centra – Dvořák
15:30 Hospodářské náležitosti – předpokládaný výsledek III.Q 2016

Hodnocení práce rozhodčích  – KR-Peřinka
Příprava výjezdního zasedání VV JmKFS

17.10.2016 Rozbor chování hráčů a funkcionářů – DK-Kvapil
15:30 Práce TMK – doškolovací seminář – TMK-Palička

Stav sportovišť a sportovních areálů –  STK-Večeřa

14.11.2016 Hodnocení podzimu – STK-Večeřa, KM-Stašek
15:30 Termínová listina pro jaro 2017 – STK-Večeřa

Hospodářské náležitosti – sekretář + HK - Brabec
Halové turnaje 2017 – KM – Stašek
Příprava volební VH OFS Znojmo - 2017

10.12.2016 (sobota) – slavnostní ukončení roku

Schůze VV se konají na sekretariátu OFS v uvedeném termínu a čase (pokud není změněn 
termín).
Konkrétní program jednání bude upřesněn podle situace vždy na předcházejícím zasedání VV.




