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

e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

ZÁPIS  č. 9 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 22. 8. 2016

Přítomni :  Leitner, Večeřa, Kolesa, Brabec, Bartoš, Hodák, Kříž,
Omluveni: Mašek,
Nepřítomni: Slabý,
Hosté:            Kvapil (předseda DK)

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 8

3. )  Došlá a odeslaná pošta

4. )  Hospodářské náležitosti OFS za 1. pololetí 2016

5. )  Výběry OFS Znojmo

6. )  Průběh mistrovských soutěží

7. )  Nominační listina rozhodčích a delegátů

8. )  Různé

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

VV schvaluje za ověřovatele zápisu Večeřu Milana a Kříže Karla.

2. ) Setkání s předsedou FAČR p. Peltou dne 17. 8. 2016 – p. Leitner se zúčastnil a informuje o jednání

Informaci ze zasedání VV JmKFS přednesl p. Leitner

Seminář rozhodčích OFS Znojmo – proběhl, za VV se zúčastnili p. Kolesa, p. Leitner, p. Večeřa a sekretář 

svazu Švarc

       Sekretář zajistil odeslání Rozhodnutí ve věci odvolání oddílu Dyje

Sekretář zajistil vyvěšení schváleného RS 2016/2017

3. ) Došlá pošta:

p. Leitner seznámil VV s nominační listinou rozhodčích a delegátů soutěží JmKFS

Metodický pokyn LPO FAČR – Úhrada stanoveného odstupného – sekretář seznámil VV s obsahem

Žádost FC Valtrovice, z. s. o finanční podporu – VV schvaluje příspěvek ve výši 5000,- účelově na nákup 

PC vybavení (sekretář zajistí kontrolu a vyúčtování) 

4. ) Hospodářské náležitosti OFS za 1. pololetí 2016:

Sekretář podal VV informaci o stavu finančních prostředků, odeslaných a přijatých dotací

5. )  Výběry OFS Znojmo:

       Sekretář informuje VV o termínech a místech konání družebních turnajů Bratislava a Znojmo

Turnaje výběrů OFS „O pohár předsedy JmKFS“ – venkovní část odehrajeme na půdě MěFS Brno a halová 

část se odehraje na našem okrese – dle možností haly v termínu ÚT 22. nebo ČT 24. 11. 2016

Kemp nově se tvořícího výběru OFS Znojmo ročník narození 2004 vedený panem Hýblerem – p. Leitner se 

s panem Staškem zúčastnili – kladně hodnotí. VV schvaluje podporu tomuto projektu.



6. )  Průběh mistrovských soutěží:

p. Večeřa pojednává o průběhu dosud odehraných dvou kol mistrovských soutěží mužů, soutěže mládeže

začínají 34. týdnem.  Rozehraná soutěž zatím probíhají bez větších problémů

7.)   Nominační listina rozhodčích:

Členové VV obdrželi nominační listinu rozhodčích OFS Znojmo pro podzimní část SR 2016/2017 – VV 

bere na vědomí

8.)  Různé:

p. Kvapil referuje o problémech IS FAČR ohledně disciplinárních trestů – žádá o oslovení VV  FAČR a 

řešení těchto problémů – VV se seznámil s dopisem DK JmKFS, plně se s ním ztotožňuje a apeluje na 

řídící orgány FAČR  řešit vzniklé problémy

p. Leitner informuje o školení nových trenérů licence „B“ – bude zveřejněno na webových stránkách 

JmKFS

Září měsíc náborů – OFS podpoří finančně oddíl, který se do této akce zapojí

Příští zasedání VV OFS se koná v pondělí 19. 9. 2016 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS 

Znojmo.

     

  
Zdeněk Leitner v. r.                                              Roman Švarc

       předseda O F S                                 sekretář OFS




