Okresní fotbalový svaz Znojmo
Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo
Tel : 515248312; e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

ZÁPIS č. 1 ze zasedání VV OFS Znojmo 2.2. 2011
Přítomni : Leitner, Tesařík, Hodák, Kolesa, Kříž, Slabý, Brabec
Omluveni : Skopal, Bartoš
Nepřítomni:
Hosté: Kvapil, Palička Lub., Vodák Vl.
Program:

1. )
2. )
3. )
4. )
5. )
6. )

Zahájení
Kontrola zápisu VV č.13
Došlá a odeslaná pošta
Příprava VH OFS Znojmo
Příprava jarních soutěží
Různé

1. ) Přítomné přivítal předseda p. Leitner a seznámil je s programem.
2. )

Všechny úkoly byly splněny.

3. ) Došlá pošta:
Pozvánka Slupi na VH – zúčastní se p. Leitner a p. Palička Lub.
Nabídka utkání s Menšíkovou jedenáctkou – sekretář pošle mailem oddílům
Akce Minihřiště 2011 – odesláno oddílům
Informace Rakšic o změně ve vedení – adresa na sekretáře byla rozeslána oddílům a bude v zápisu
STK
Nabídka lístků na utkání Sparta – Liverpool
26.2.2011 se koná aktiv předsedů OFS a KFS v Nymburku – p.Leitner se omlouvá, zúčastní se jeden
z členů VV
Informace Jamolic o odehrání jarních domácích utkání na hřišti v Dukovanech a žádost o informaci o
možnostech čerpání dotací na rekonstrukci – sekretář zajistí poslat informaci o akci Zelený trávník
Žádost Štítar o zařazení do soutěže přípravek – VV schvaluje – bude dolosováno
Brankářská škola Ivo Viktora – sekretář rozeslal oddílům
Zpráva HK JmKFS
Závazné pokyny registračního úseku – rozeslat oddílům zajistí sekretář
4. ) Příprava VH OFS Znojmo:
Sál je zajištěn a oddíly informovány
VH povede p.Kolesa
Jednací řád VH – sekretář zajistí vyvěšení na web OFS a rozeslání oddílům
Občerstvení zajistí sekretář a p.Hodák
Sekretář zajistí vyvěšení vlajky ČMFS do sálu
Ocenění funkcionářů – p.Peterka (H.Kounice, životní jubileum) – dárkový koš
p. Novotný a p. Geyer (Jezeřany) – dárkový koš
p. Švejda (Hevlín, práce pro fotbal) – pamětní talíř
p. Pölderl (DK, živ.jubileum) – pamětní talíř
p. Slabý (KRD, živ. jubileum) – pamětní talíř

p. Kvapil (DK, živ. jubileum) – pamětní talíř
p.Palička Lub. (TMK, živ. jubileum) – dárkový koš
p. Palička Lib. (KM, živ. jubileum) – pamětní talíř
p. Leitner (předseda OFS, živ. jubileum) – pamětní talíř
p. Mihalík (Dyje, živ. jubileum) – byl oceněn na minulé VH

8. ) Příprava jarních soutěží:
Jarní soutěže jsou nachytány k rozehrání a 11.2.2011 po VH se uskuteční aktiv oddílů

9.) Různé:
VV schvaluje – Plán práce VV na 1.pololetí 2011
Termínovou listinu okresních soutěží na jaro 2011
Nominaci p. Paličky Lub. na cenu Dr.Jíry – sekretář odešle do Brna
Příspěvek na mládežnická družstva v jednotné výši 1500 ,- Kč bude schváleno VH
Byla provedena kontrola Revizní komisí a inventarizace – bez závad, zpráva bude podána na VH
p. Hodák informuje – míče jsou objednány a budou dodány co nejdříve na OFS
Bude odeslán oficiální děkovný dopis na OÚ Hostim – zajistí p. Leitner a sekretář
Halové turnaje mládeže OFS Znojmo – p. Tesařík informuje o průběhu – finále 6.2.2011
p. Kolesa - pojednává o reprezentaci rozhodčích OFS Znojmo na turnaji v Brně
- informuje VV o průběhu semináře rozhodčích OFS ve Vranovské Vsi – 4 noví rozhodčí
p. Leitner seznamuje VV se situací ČSTV

.

Příští zasedání V V OFS se koná 14.3.2011 v 15:30 v zasedací místnosti OFS .
Zdeněk Leitner v. r.
předseda O F S

Roman Švarc
sekretář OFS

