
Okresní  fo tba lový  svaz  Zno jmo 
Bezručova 19, 669 02 Znojmo 

Tel a fax: 515248312; e-mail : ofsznojmo@tiscali.cz 

ZÁPIS  č. 3 ze zasedání  VV OFS Znojmo 22.2. 2010    
 

Přítomni :   Leitner, K říž, Kolesa, Brabec, Slabý, Hodák, Skopal, Bartoš, Tesařík 
Omluveni :     
Nepřítomni:   
Hosté:  Kvapil, Vodák, Adamov, Šoukal 
  
Program: 1. )  Zahájení 

2. )  Kontrola zápisu VV č. 2         
3. )  Došlá a odeslaná pošta 
4. )  Hodnocení VH OFS 
5. )  Práce ve VV OFS 
6. )  Předsedové komisí 
7. )  Vyhodnocení halových turnajů 2010 
8. )  Různé 
 

1. )  Přítomné přivítal předseda p. Leitner a seznámil je s programem. 
 
2. )  Bez připomínek.  
 
3. )   Došlá pošta:   

 Pozvánka na setkání předsedů KM OFS do Hodonína 
 Výroční valná hromada ve Slupi – účast za OFS p.Leitner  
 Pozvánka na výroční valnou hromadu do Tasovice – účast za OFS p.Leitner 
 Nabídka vstupenek na přátelské utkání ČR „21“ – Finsko „21“ v Uherském Hradišti 
 Změna názvu komise MTZ a BVS na Komise pro stadiony a hrací plochy 
 Pozvánka na aktiv předsedů OFS a KFS do Nymburka – účast za OFS p. Leitner  

 
4. )  Hodnocení VH OFS: 
 p. Leitner hodnotí VH – nedisciplovanost některých delegátů-odchod po volbách,jinak vše splněno dle 

programu 
 p. Adamov poukazuje na nepravdivé prohlášení pana Leitnera na VH ohledně špatné spolupráce a 

komunikaci mezi jednotlivými komisemi   
            p. Kolesa doplňuje tento příspěvek s tím,že viníkem dané situace byl p.Leitnerem na VH OFS ještě 

před volbou předsedy OFS označen p.Kolesa 
           Přítomní předsedové jednotlivých komisí-Kvapil (DK),Slabý (KRD),Vodák (STK),Tesařík (KM) 

konstatovali,že tato informace nebyla pravdivá a spolupráci mezi komisemi hodnotí na velice dobré 
úrovni,v některých případech dokonce jako nadstandardní  

            Pan Leitner se za tento příspěvek VV omluvil. 
            VV projednal příspěvek pana Leitnera na VH a odsouhlasil zveřejnění této informace v zápisu VV 
            Na základě usnesení VH připraví KM hokejové střídání v žákovských soutěžích OFS 
  
 
 
 



 
5. )  Práce ve VV OFS: 
 p. Leitner navrhuje VV 2 místopředsedy – a) oblast sportovní a technická – p. Kolesa – VV schvaluje 
                                                                     b) oblast marketingu                  – p. Hodák – VV schvaluje 
 VV schvaluje p.Brabce Pavla předsedou Odvolací komise 
            VV jmenoval garanty jednotlivých komisí –  p. Slabý – KRD 
                      p. Bartoš – STK 
                      p. Brabec – RK 
                      p. Kříž –     DK 
                                                                                     p. Skopal –  HK 
                       
         VV schvaluje po projednání s předsedou DK p. Kvapilem amnestii všem hráčům a funkcionářům, 
         kteří mají disciplinární trest a pokračuje i na jaře 2010 a byl udělen DK OFS Znojmo.  
         Amnestie se netýká peněžitých trestů. 
 
6.)  Předsedové komisí: 

 VV schvaluje předsedy:  STK – Vodák Vladan 
 KM – Tesařík Milan 
 KRD – Adamov Zdeněk 
 DK – Kvapil Milan 
 TMK – Palička Lubomír 
 HK – bude určen na příštím zasedání VV 
 RK – bude určeno na příštím zasedání VV 
Oficiální tiskové zprávy budou vydávány sekretářem OFS p.Švarcem-tiskový mluvčí 
 

7.)  Vyhodnocení halových turnajů 2010: 
p. Tesařík hodnotí turnaje a předal zprávu z těchto turnajů 
 

8.)  Různé: 
p. Tesařík informuje o konání turnaje v nohejbalu „O putovní pohár předsedy OFS“ – 13.3.2010 – 
pozvánka na stránkách OFS – žádost o příspěvek na tento turnaj 1500,- - VV schvaluje 
p. Hodák - seznamuje VV s možným pronájmem nových prostor pro OFS a OTS ČSTV 
                - navazuje na své vystoupení na VH ohledně spolupráce s firmou NIKE pro okresní oddíly a 

OFS – bude dále pokračovat a předloží VV návrhy spolupráce 
p. Kvapil navrhuje vytvořit na stránkách OFS novou sekci s pomocnými materiály pro oddíly 
p. Kříž navrhuje se na VV co nejvíce zabývat mládeží 
VV schvaluje odměnu 2000,- panu Švarcovi za přípravu VH a panu Hrůzovi 1000, -, která byla 
schválena na VV 14.12.2009 za práci v OÚ OFS 
Příspěvky na telefon na 1.pololetí 2010 – VV se bude tímto zabývat na svém příštím zasedání.  
 
  

   

 
Příští zasedání  V V OFS  se koná v pondělí 15.3.2010  v 15:30 v zasedací místnosti OFS. 

 
 
         Zdeněk  Leitner  v. r.                                   Roman Švarc 

                     předseda O F S                        sekretář OFS 


