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Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo

Tel.: 515248312, email: ofs.znojmo@tiscali.cz

ZÁPIS VH OFS ZNOJMO 13. 2. 2016

1. ZAHÁJENÍ

Provedl předseda OFS p. Leitner a představil pracovní předsednictvo ve složení:

GROIS JAN – MÍSTOSTAROSTA MĚSTA ZNOJMA

ZYCHÁČEK JAN – PŘEDSEDA VV OFS BRNO - VENKOV

CHARVÁT LIBOR – ČLEN VV JmKFS

Mgr. TŘETINA TOMÁŠ – STAROSTA MĚSTA MORAVSKÝ KRUMLOV

Bc. ŠVARC ROMAN – SEKRETÁŘ OFS ZNOJMO

LEITNER ZDENĚK – PŘEDSEDA VV OFS ZNOJMO

VEČEŘA MILAN – MÍSTOPŘEDSEDA VV OFS ZNOJMO

KOLESA ZDENĚK - MÍSTOPŘEDSEDA VV OFS ZNOJMO

Jako řídící VH byl navržen místopředseda VV OFS Znojmo p. Kolesa – VH schvaluje

2. VOLBA SČITATELŮ, PRACOVNÍHO PŘEDSEDNICTVA, ŘÍDÍCÍHO VH, VOLBA MANDÁTOVÉ A 
NÁVRHOVÉ KOMISE
Program VH – p. Kolesa seznámil VH s programem jednání a VH SCHVALUJE (příloha 1)

Jednací řád VH – VH SCHVALUJE (příloha 2)

Sčitatelé – p. Bartoš a p. Stašek – VH SCHVALUJE

Zapisovatel – p. Švarc – VV SCHVALUJE

Pracovní předsednictvo – ve výše uvedeném složení – VH SCHVALUJE

Mandátová komise – p. Sobol (Petrovice), p. Kadlec (Těšetice) a p. Černý (Suchohrdly) - VH SCHVALUJE, 

zprávu této komise přednesl její předseda p. Sobol – pozváno 76 delegátů, přítomno 69, což čítá 91%

Návrhová komise – p. Spousta (Dobšice) – předseda komise, p. Procházka (Polánka), p. Fiala (Štítary) - VH 

SCHVALUJE

3. ZPRÁVA O ČINNOSTI OFS V ROCE 2015
p. Leitner informuje VH o činnosti Okresního fotbalového svazu Znojmo za uvedené období, vyzdvihuje klady a 
zápory

      4. ZPRÁVA MANDÁTOV KOMISE
Mandátová komise – zprávu této komise přednesl její předseda p. Sobol – pozváno 76 delegátů, přítomno 69, což 
čítá 91%

      5. ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE
Předseda RK OFS Znojmo p. Šoukal předložil VH zprávu RK s tím, že kontroly na OFS proběhly bez problémů a 
RK neshledala v činnosti OFS žádné nedostatky a pokud ano, byly méně závažného charakteru a vždy řešeny
(příloha 3)

      6. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ OFS ZNOJMO
S touto problematikou seznamuje VH p. Švarc, sekretář OFS Znojmo. Hospodaření je v pořádku, předkládá 
informace o financích na chod sekretariátu OFS a financích, které v roce 2015 byly odeslány do oddílů (příloha 4) 



      7. ROZPOČET OFS NA ROK 2016, PŘÍSPĚVEK NA MLÁDEŽ
Sekretář OFS Znojmo Roman Švarc informuje o návrhu rozpočtu OFS na rok 2016 – VV SCHVALUJE
VH byl předložen ke schválení materiál rozdělení finančních prostředků z vlastních zdrojů OFS Znojmo na 
mládežnická družstva okresních soutěží. VH SCHVALUJE a sekretář zajistí rozeslání do konce měsíce února 
2016. (příloha 5) 

      8. STANOVY OFS, VČETNĚ JEJICH ZMĚN A DOPLŇKŮ
Návrh stanov Včetně změn a příloh – jednací řád a volební řád přednesl p. Večeřa. Stanovy včetně výše 
zmíněných příloh byly řádně vyvěšeny na Úřední desce. Byly představeny Volené orgány OFS –
Výkonný výbor a Revizní komise. VH schvaluje výše zmíněné Stanovy včetně příloh a složení Volených 
orgánů                                                                       

      9. NÁVRH NEPŘIJETÍ ODDÍLU TROSKOTOVIC DO SOUTĚŽÍ OFS ZNOJMO 2016/2017
V tomto bodu vystoupil pan Ševčík z oddílu Troskotovic a seznámil VH s problémy v klubu. Přislíbil snahu o 
vyřešení situace.
VH NEPŘIJEALA. VH dává mandát VV OFS k nepřijetí oddílu Troskotovic do nadcházejícího ročníku 
2016/2017 pokud oddíl Troskotovic v jarní části soutěžního ročníku 2015/2016 nedodrží podmínky 
dohody – nesmí se dopustit přečinu, za který bude oddíl potrestán kontumačním výsledkem.

     10. OCENĚNÍ FUNKCIONÁŘŮ
Leitner Zdeněk – předseda VV OFS Znojmo, v roce 2015 oslavil 75. narozeniny 
Kvapil Milan – předseda DK OFS Znojmo, v roce 2015 oslavil 65. narozeniny 
Kropáč Václav – člen TJ Tatran Šatov, v roce 2016 oslaví 60. narozeniny, převzal zástupce oddílu
Šťastný Jan – člen TJ Jezeřany - Maršovice, v roce 2015 oslavil 60. narozeniny, převzal zástupce oddílu
Dvořák František – člen TJ Jezeřany - Maršovice, v roce 2016 oslaví 80. narozeniny

    11. DISKUZE
p. Grois (místostarosta města Znojma) – děkuje za pozvání, děkuje zástupcům oddílů za práci pro fotbal a 
společenský život v obcích
p. Třetina (FC Moravský Krumlov) – děkuje všem za práci pro fotbal na okrese

- upozorňuje na nedostatek trenérů u mládeže a apeluje na oddíly, aby se na 
tento problém zaměřily
- poukazuje na to, že je třeba dokázat jednat se samosprávou ve věci 
financování sportu

p. Zycháček (OFS Brno - venkov) – děkuje za pozvání a konstatuje, že problematika je podobná i na jejich okrese
p. Večeřa (místopředseda VV OFS Znojmo) – upozorňuje oddíly na povinnost změny názvu a stanov, bezplatně je 
možné do 30. 6. 2016, poté za poplatek
p. Kvapil (předseda DK OFS Znojmo) – informuje oddíly na problémy v IS FAČR a seznamuje se změnami 
v předpisech
p. Stašek (předseda KM OFS Znojmo) – žádá oddíly, aby posílaly své talenty na turnaje výběrů OFS
p. Berka (FK Znojmo) – předkládá VH materiál, který vytvořil k Přestupnímu řádu, upozorňuje na nesoulad 
přestupních termínů a částek s přestupním řádem Rakouského svazu, vyzdvihuje nedostatky tohoto řádu a žádá o 
podání připomínek směrem k FAČR

12.  USNESENÍ A ZÁVĚR
p. Spousta (předseda návrhové komise) – přečetl Usnesení VH (příloha 6) – VH schvaluje
p. Leitner děkuje všem oddílům a hostům za účast a zakončil VH

Zdeněk Leitner v. r. Roman Švarc
předseda OFS sekretář OFS



Příloha 1

PROGRAM VH OFS ZNOJMO 13. 2. 2016:

1. ZAHÁJENÍ, PŘEDSTAVENÍ PRACOVNÍHO PŘEDSEDNICTVA

2. VOLBA SČITATELŮ, ŘÍDÍCÍHO VH, VOLBA MANDÁTOVÉ A NÁVRHOVÉ KOMISE, SCHVÁLENÍ 

PROGRAMU VH, JEDNACÍHO ŘÁDU

3. ZPRÁVA O ČINNOSTI OFS V ROCE 2015

4. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE

5. ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE

6. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ OFS ZNOJMO

7. ROZPOČET OFS NA ROK 2016, PŘÍSPĚVEK NA MLÁDEŽ

8. STANOVY OFS, VČETNĚ JEJICH ZMĚN A DOPLŇKŮ

9. NÁVRH NEPŘIJETÍ ODDÍLU TROSKOTOVIC DO SOUTĚŽÍ OFS ZNOJMO 2016/2017

10. OCENĚNÍ FUNKCIONÁŘŮ

11. DISKUZE

12. NÁVRH USNESENÍ A ZÁVĚR



Příloha 2

Jednací řád valné hromady OFS Znojmo 13. 2. 2016

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Okresní fotbalový svaz Znojmo (dále „Svaz“) zabezpečuje jednání Valné hromady Svazu (dále „Valná hromada“) 
prostřednictvím svého Výkonného výboru (dále „Výkonný výbor“) a Sekretáře Svazu (dále „Sekretář“).

2. Účast na Valné hromadě, včetně základních práv a povinností účastníků Valné hromady, se řídí ustanovením 
článku 15 Stanov Svazu (dále „Stanovy“).

Článek 2
Prezence účastníků Valné hromady

1. Prezence delegátů na Valné hromadě podle článku 15 odst. 1 písm. a) Stanov (dále „Delegáti“, v jednotném čísle 
„Delegát“) se řídí následujícími pravidly:
a) prezenci provádějí osoby pověřené Výkonným výborem;
b) každá osoba, která se má stát Delegátem, je povinna při prezenci předložit:

i. občanský průkaz, popřípadě, popřípadě platný cestovní pas, ledaže je její totožnost pro osoby podle 
písmena a) nesporná,

ii. delegační lístek, jehož formulář je uveden na portálu Asociace a v němž je vysílající osoba řádně 
zastoupená svým statutárním orgánem povinna potvrdit, že osoba vysílaná jako Delegát splňuje 
příslušné podmínky vyplývající z článku 15 odst. 3 a 4 Stanov; 

c) osoby podle písmena a) ověří vedle dokumentů podle písmen a) a b) též:
i. splnění podmínky členství Delegáta v Asociaci a jeho oprávnění se Valné hromady účastnit podle 

článku 15 odst. 3 Stanov,
ii. absenci zastoupení Delegáta podle článku 13 odst. 2 písm. b) Stanov; 

d) osoby podle písmena a) zapíší každou osobu, která se dostaví k prezenci jako Delegát na Valnou hromadu, do 
seznamu účastníků Valné hromady s tím, že takto zapsaná osoba stvrdí svou účast podpisem v tomto seznamu 
a obdrží delegační lístek;

e) zjistí-li osoby podle písmena a) při svém postupu podle písmen b) až d) jakoukoli skutečnost, kterou lze 
považovat za nesrovnalost, učiní o tom v seznamu účastníků Valné hromady poznámku a záležitost bude 
předložena mandátové komisi k postupu podle čl. 5 tohoto Jednacího řádu.

2. Prezence ostatních účastníků Valné hromady se uskuteční obdobně podle pravidel vymezených v odstavci 1 písm. 
a), b) i. a d).

Článek 3
Předsedající Valné hromady

1. Na počátku svého jednání Valná hromada volí na návrh Výkonného výboru veřejným hlasováním svého 
předsedajícího (dále „Předsedající“). Tuto funkci může vykonávat Delegát nebo jiný účastník Valné hromady.

2. Do okamžiku zvolení Předsedajícího plní jeho funkci osoba určená Výkonným výborem.
3. Předsedající má právo určit si asistenta, který mu bude nápomocen při zabezpečení výkonu jeho funkce.

Článek 4
Sčitatelé hlasů

1. Po volbě podle Článku 3 odst. 1 tohoto Jednacího řádu Valná hromada volí na návrh Výkonného výboru, popřípadě 
Delegátů, veřejným hlasováním 2 sčitatelé hlasů, kteří provádějí sčítání hlasů při veřejném hlasování. 

2. Při volbě Předsedajícího a volbě sčitatelů hlasů plní funkci sčitatelů hlasů osoby určené Výkonným výborem.

Článek 5
Mandátová komise

1. Po volbě podle Článku 4 odst. 1 tohoto Jednacího řádu Valná hromada volí veřejným hlasováním z osob 
navržených Výkonným výborem, popřípadě Delegáty, předsedu a další 2 členy mandátové komise. 

2. Mandátová komise ověřuje platnost delegačních lístků, podává zprávu o počtu a složení přítomných Delegátů a 
zjišťuje, zda je Valná hromada způsobilá se usnášet a případně volit.



3. V případě, že mandátová komise potvrdí takovou nesrovnalost ve smyslu článku 2 odst. 2 písm. e) tohoto 
Jednacího řádu, která brání osobě účastnit se jako Delegát Valné hromady, zejména shledá, že delegační lístek 
vyslané osoby neodpovídá Stanovám, prohlásí zmocnění takové osoby za neplatné; dosavadní právní jednání této 
osoby jako Delegáta na Valné hromadě tím však nejsou dotčena. Tato osoba je též oprávněna vznést proti 
rozhodnutí mandátové komise námitku, o níž rozhodne s konečnou platností Valná hromada. Není-li námitka 
vznesena nebo potvrdí-li Valná hromada rozhodnutí mandátové komise, není osoba, jejíž zmocnění bylo 
prohlášeno za neplatné, oprávněna se nadále účastnit jednání Valné hromady.

Článek 6
Návrhová komise

1. Po ověření platnosti zmocnění Delegátů Valná hromada volí veřejným hlasováním z osob navržených Výkonným 
výborem, popřípadě Delegáty, předsedu a další 2 členy návrhové komise.

2. Návrhová komise předkládá Valné hromadě své návrhy usnesení. Návrhy usnesení mohou předkládat Valné 
hromadě rovněž Delegáti, avšak pouze prostřednictvím návrhové komise.

Článek 7
Program jednání Valné hromady

1. Po volbě podle článku 6 odst. 1 tohoto Jednacího řádu Valná hromada schvaluje veřejným hlasováním program 
jednání Valné hromady (dále „Program jednání“) podle návrhu, který předloží Výkonný výbor.

2. Návrh podle odstavce 1 může být zúžen nebo rozšířen pouze na návrh delegáta.
3. Schválený návrh Program jednání již nemůže být měněn.

¨
Článek 8

Volební komise

1. Je-li na programu jednání volba člena či členů voleného orgánu či volených orgánů Svazu Valná hromada po 
schválení Programu jednání volí veřejným hlasováním z osob navržených Výkonným výborem, popřípadě 
Delegáty, předsedu a další 2 členy volební komise; navrhnout však nelze osobu, která je v rámci volby podle 
Programu jednání navržena do funkce člena voleného orgánu.

2. Volební komise postupuje v souladu s ustanoveními Volebního řádu.

Článek 9
Pravidla jednání Valné hromady

1. Valnou hromadu řídí podle Programu jednání Valné hromady Předsedající, který uděluje slovo jednotlivým 
Delegátům, jakož i ostatním účastníkům Valné hromady a činí úkony k zajištění řádného průběhu jednání podle 
dalších ustanovení tohoto Jednacího řádu.

2. Hlasuje-li se na Valné hromadě a nejde-li o hlasování o volbě některého z volených orgánů Svazu podle článku 12 
odst. 2 Stanov (dále „Volené orgány Svazu“), probíhá hlasování veřejně, a to tak, že Delegáti na výzvu vyjadřují 
svůj souhlas, nesouhlas nebo skutečnost, že se zdrželi hlasování, zdvižením delegačního lístku. Tyto jednotlivé 
projevy vůle sčítají sčitatelé hlasů s tím, že výsledek se vypočítává ze základu, který tvoří všichni Delegáti 
s platným delegačním lístkem, po odpočtu Delegátů, kteří případně opustí jednání Valné hromady. Ustanovení 
článku 4 odst. 2 a článku 5 odst. 3 tohoto Jednacího řádu nejsou ustanovením předchozí věty dotčena. Hlasování 
při volbě Volených orgánů Svazu se řídí Volebním řádem Svazu.

3. Každý Delegát má právo zejména:
a) předkládat návrhy na volbu Předsedajícího Valné hromady, jakož i na volbu předsedy a členů mandátové, 

návrhové a volební komise; 
b) vystoupit v diskusi k jednotlivým bodům Programu jednání;
c) předkládat podněty a připomínky v souladu s tímto Jednacím řádem. 

4. K jednomu bodu Programu jednání je každý Delegát oprávněn vystoupit pouze jednou. Délka jeho vystoupení 
nemůže být delší než 2 minuty. Výjimku může na požádání udělit Předsedající.

5. Se souhlasem Předsedajícího mohou v diskusi vystoupit i ostatní účastníci Valné hromady, zejména pokud je 
zapotřebí podat odborné vysvětlení k projednávaným otázkám. Na výzvu Předsedajícího vystoupí vždy, je-li jejich 
vystoupení součástí Programu jednání. Pro délku vystoupení ostatních účastníků Valné hromady platí odstavec 4 
obdobně, ledaže jde o vystoupení podle Programu jednání nebo o vystoupení osoby podle článku 15 odst. 2 Stanov.



6. Předsedající je oprávněn diskutujícímu odejmout slovo pouze po předchozím upozornění, a to v případech, kdy 
diskutující překročí povolenou délku vystoupení nebo se zcela odchyluje od projednávaného bodu Programu 
jednání anebo vystupuje hrubě urážlivým způsobem.

7. Ustanovením odstavce 4 není dotčeno právo Delegáta vznášet k projednávaným bodům programu jednání faktické 
poznámky a pozměňovací návrhy, a to vystoupením v délce do 1 minuty. Jestliže byly předneseny pozměňovací 
návrhy, hlasuje se nejdříve o nich, a to v pořadí v jakém byly předneseny. V případě přijetí jednoho 
pozměňovacího návrhu se o dalších návrzích již nehlasuje.

8. Delegát je povinen zúčastnit se celého průběhu jednání Valné hromady. Delegát, který se rozhodne opustit jednání 
Valné hromady, je povinen to nahlásit mandátové komisi, a je-li zvolena, též volební komisi. 

9. Všichni účastníci jednání Valné hromady jsou povinni dbát pokynů Předsedajícího týkajících se průběhu jednání 
Valné hromady, zejména hovořit pouze tehdy, je-li jim uděleno slovo, a zachovávat principy vzájemné úcty a 
slušnosti. V průběhu jednání je účastníkům Valné hromady zakázáno rušit jednání hlasitým hovorem, používáním 
mobilních telefonů apod. 

10. Delegát porušující pravidla podle odstavce 9 může být po napomenutí Předsedajícím vykázán ze sálu s tím, že jeho 
návrat na jednání Valné hromady je nepřípustný.

V případě hromadného porušování pravidel podle odstavce 9, nebo pokud by jednání Valné   hromady ztrácelo důstojnost, 
Předsedající jednání Valné hromady přeruší až do obnovení pořádku.



Příloha 3



Příloha 4

EKONOMIKA OFS ZNOJMO 2015

Finanční prostředky obdržené na chod sekretariátu OFS Znojmo:
Dne 23. 6. 2015 obdržena dotace MŠMT č. 502015_5_013_A ve výši: 150 000,- Kč
Dne 5. 11. 2015 obdržena dotace MŠMT č. 502015_5_013_A ve výši: 262 080,- Kč
CELKEM NA CHOD SEKRETARIÁTU OFS: 412 080,- Kč

Tato dotace kompletně podléhala zpětnému vyúčtování k rukám finančního oddělení FAČR. Bylo tak provedeno a 
v řádném termínu, tedy do 7. 12. 2015 odevzdáno.

Finanční prostředky obdržené na organizaci výběrů 11ti a 12ti letých OFS Znojmo:
Dne 29. 9. 2015 obdržena dotace MŠMT č. 502015_2_013_A ve výši: 20 000,- Kč 

Tato dotace kompletně podléhala zpětnému vyúčtování k rukám finančního oddělení FAČR. Bylo tak provedeno a 
v řádném termínu, tedy do 7. 12. 2015 odevzdáno k rukám pana Vonáška.

Finanční prostředky obdržené z rozpočtu města Znojma:
Dne 2. 7. 2015 obdržena dotace č. smlouvy 334/2015 z rozpočtu města Znojma 10 000,- Kč
Tato dotace podléhala vyúčtování a to bylo v řádném termínu, tedy do 31. 12. 2015 odevzdáno na finanční odbor 
města Znojma.

Finanční prostředky obdržené z Nadačního fondu při JmKFS:
Dne 23. 1. 2015 obdržena dotace z Nadačního fondu při JmKFS 20 000,- Kč
Tato dotace řádně vyúčtována a odevzdáno na JmKFS.

Finanční prostředky obdržené ze sběrných faktur OFS:
Dne 5. 11. 2015 obdrženo 29 900,- Kč a dne 8. 12. 2015 obdrženo 66 600,- Kč

Finanční prostředky určené pro oddíly OFS Znojmo:
Po VH OFS bylo na oddíly OFS dle schváleného klíče odeslány příspěvky z vlastních zdrojů OFS

231 500,- Kč

Dne 5. 2. 2015 obdržena dotace z vlastních zdrojů FAČR ve výši: 152 550,- Kč

Tato dotace odpovídala podílu z 80% členských příspěvků vybraných v období 1. 4. 2014 – 31. 12. 2014. Dotace 
byla odeslána na bankovní účty oddílů ve dnech 10. – 11. 2. 2015. Tato dotace nevyžadovala zpětné vyúčtování, 
ale vztah mezi OFS Znojmo a jednotlivými oddíly byl upraven pomocí dotačního dopisu.

Dne 9. 3. 2015 obdržena dotace z vlastních zdrojů FAČR ve výši: 629 100,- Kč

Tato dotace odpovídala podílu z 80% členských příspěvků vybraných v období 1. 1. 2015 – 28. 2. 2015. Dotace 
byla odeslána na bankovní účty oddílů ve dnech 13. – 18. 3. 2015. (delší interval z důvodu omezení na 
bankovním účtu OFS). Tato dotace nevyžadovala zpětné vyúčtování, ale vztah mezi OFS Znojmo a jednotlivými 
oddíly byl upraven pomocí dotačního dopisu.

Dne 26. 5. 2015 obdržena dotace MŠMT č. 502015_5_013_A ve výši: 382 120,- Kč

Tato dotace kompletně podléhala zpětnému vyúčtování k rukám finančního oddělení FAČR. Bylo tak provedeno a 
v řádném termínu, tedy do 7. 12. 2015 odevzdáno. Oddíly museli v první řadě odevzdat vyúčtování (smlouva, 
faktura, kopie prvotních dokladů) sekretáři OFS Znojmo, který až poté odeslal peníze na účty oddílů. Poté 
vypracoval sumář za celý okres a ten předal v řádném termínu k rukám finančního oddělení FAČR.
Čtyři oddíly, konkrétně Troskotovice, Bantice, Mackovice a Krhovice, neprojevily o danou dotaci zájem. Tato 
oddíly odmítnutá část dotací byla vyúčtována na náklady spojené s chodem sekretariátu OFS.



Dne 28. 8. 2015 obdržena dotace č. smlouvy 1291/2015 ve výši: 680 000,- Kč
Tato dotace (na vybavení PC) byla odeslána oddílům, termín vyúčtování je 31. 1. 2016. Sekretář vznesl dotaz, 
jak postupovat při nevyúčtování oddílu Krhovic. Ostatní oddíly dotaci obdržely. 

CELKEM OBDRŽENO V ROCE 2015 NA CHOD SEKRETARÍÁTU OFS + VÝBĚRY OFS: 462 080,-
Kč
CELKEM OBDRŽENO V ROCE 2015 ZE SBĚRNÝCH FAKTUR: 96 500,-
Kč
CELKEM ODESLÁNO ODDÍLŮM OFS ZNOJMO V ROCE 2015:             2 075 270,- Kč

K veškerým dotacím, které byly odeslány na oddíly, je možné doložit kompletní rozpoložkování, kolik který
oddíl dostal.



Příloha 5

VH OFS Znojmo - 13.2.2016- dotace na mládež ze zdrojů OFS

Oddíl dorost žáci ml. žáci 7+1 st. Přípravky ml. přípravky celková částka

1 Blížkovice 1 1      4 000,00 Kč 

2 Božice 1 1      5 500,00 Kč 

3 Dobšice 1 1 1      6 500,00 Kč 

4 Hatě 1 1 1      6 500,00 Kč 

5 Hevlín 1      2 500,00 Kč 

6 Hor. Kounice 1 1      5 000,00 Kč 

7 Hostěradice 1 1 1      7 500,00 Kč 

8 Hrádek 1 1      5 000,00 Kč 

9 Hruš.n.Jev. 1 1 1      7 500,00 Kč 

10 FK Znojmo 1 1 1 1 3    16 500,00 Kč 

11 Jaroslavice 1 1      5 000,00 Kč 

12 Jevišovice 1 1 1      7 500,00 Kč 

13 Jezeřany 1 1      5 000,00 Kč 

14 Micmanice 1 1      5 000,00 Kč 

15 Mikulovice 1      2 000,00 Kč 

16 Miroslav 1 1 1      7 500,00 Kč 

17 Mor. Krumlov 1 1      4 000,00 Kč 

18 Mramotice 1 1 1      8 000,00 Kč 

19 Olbramovice 1 1 1      7 500,00 Kč 

20 Oleksovice 1 1      6 000,00 Kč 

21 Práče 1      2 500,00 Kč 

22 Prosiměřice 1 2      7 000,00 Kč 

23 Přímětice 1 1 1      7 000,00 Kč 

24 Rakšice 1 1      6 000,00 Kč 

25 Suchohrdly 1 2      6 500,00 Kč 

26 Šanov 1 1 1      7 500,00 Kč 

27 Šatov 1 1 1      7 500,00 Kč 

28 Štítary 1 1 1      8 000,00 Kč 

29 Tasovice 1 1 1 1      9 500,00 Kč 

30 Únanov 1 1      5 000,00 Kč 

31 Višňové 1 1      5 000,00 Kč 

32 Vranov n.D. 1      2 000,00 Kč 

33 1.SC Znojmo 1 1 1      6 500,00 Kč 

34 Břežany 1      2 000,00 Kč 

35 Troskotovice 1      2 500,00 Kč 

36 Litobratřice 1      2 000,00 Kč 

37 Hluboké Mašůvky 1 1      4 000,00 Kč 

38 Suchohrdly u Mir. 1      2 500,00 Kč 

39 Trstěnice 1      2 000,00 Kč 

40 Polánka 1      2 000,00 Kč 

12 16 18 34 12     221 000,00 Kč 
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Usnesení valné hromady OFS ze dne 13. 2. 2016

Valná hromada OFS Znojmo
Konaná dne 13. 2. 2016

I. Schvaluje
- Zprávu o činnosti OFS za rok 2015
- Zprávu revizní komise OFS za rok 2015
- Zprávu o hospodaření svazu za rok 2015
- Rozpočet na rok 2016 
- Dotace na mládež okresních soutěží pro rok 2015/2016
- Zprávu mandátové komise o účasti delegátů na VH 2016
- Stanovy OFS včetně jednacího a volebního řádu

II. Ukládá oddílům
- Uhradit členské příspěvky uhradit do 28. února 2016
- Dbát na růst členské základny s důrazem na mládež
- Zlepšit obsazení kvalifikovanými trenéry s důrazem na mládežnická družstva
- Zaměřit úsilí na získání nových rozhodčích
- Ve stanovených termínech podat přihlášky do soutěží 2016/2017
- Vést mužstva ve smyslu Fair-play
- Sledovat informace z FAČR (členství, legislativa včetně nového přestupního řádu), jakož i webové stránky 

OFS včetně úřední desky OFS 
- Dbát na hlášení výsledků a referátů pro tisk ihned po utkání (platí pro družstva krajských soutěží a OP)
- Transformovat kluby na z. s., zapsaný spolek, spolek
- Přizpůsobit stanovy a název klubu dle Novely Občanského zákoníku

III. Ukládá výkonnému výboru
- Zpracovat koncepci rozvoje mládežnického fotbalu v okrese
- Věnovat zvýšenou pozornost soutěžím mládeže
- Podporovat náborové akce mládeže
- Zajistit hladký průběh mistrovských soutěží
- Pokračovat v informování klubů v rámci projektu fotbalové (R)evoluce
- Vyhodnotit připomínky vzešlé z diskuze na VH
- VH důrazně apeluje na VV, aby se změnil systém odměn za přestupy (tabulkové odstupné), včetně 

systému přestupu hráčů do zahraničí a finanční odškodnění
- Řešit situaci oddílu Troskotovic, sledovat činnost v jarní části 2016, dává VV mandát pro nepřijetí přihlášky 

oddílu Troskotovic do soutěží OFS Znojmo pro SR 2016/2017, podat zprávu oddílům

Ve Znojmě dne 13. 2. 2016

Podpisy:

………………………………………………… ……………………………………..
předseda návrhové komise předseda OFS




