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

ZÁPIS č. 3 ze zasedání VV OFS Znojmo 11.4. 2011
Přítomni : Leitner, Tesařík, , Kolesa, Kříž, , Brabec, Hodák
Omluveni : Bartoš, Slabý
Nepřítomni: Skopal
Hosté: Palička Lub.
Program:

1. )
2. )
3. )
4. )
5. )
6. )
7. )

Zahájení
Kontrola zápisu VV č.2
Došlá a odeslaná pošta
Hospodářské náležitosti za 1.čtvrtletí 2011
Náborové akce – Fotbal pro všechny
Turnaj McDonald´s CUP
Různé

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

Připomínky do Stanov – bez připomínek
Nohejbalový turnaj OFS – kriticky hodnocena účast, organizace výborná
Bezpečné branky – sekretář zpracuje další fázi tohoto projektu a odešle na JmKFS

3. ) Došlá pošta:
Pozvánka na výroční schůzi v Tasovicích – p.Leitner se zúčastnil a podává VV informace
Mail od paní Rehové – součinnost OTS a OFS
Pozvánka na seminář do Olomouce ohledně státních dotací – VV schvaluje účast p.Hodáka
Zápis VV JmKFS – p.Leitner podal zprávu o dění – losovací aktiv JmKFS se uskuteční 28.6.2011
Zrušení školení trenérů licence B pro malý počet uchazečů – nový termín na podzim
Inventarizace majetku ČMFS – sekretář zajistí vyplnění a odeslání
4. ) Hospodářské náležitosti 1.čtvrtletí 2011:
HK provede kontrolu dokladů OFS Znojmo
VV schvaluje – poslání 500,- Kč na podúčet OFS při JmKFS k jeho aktivaci
- příspěvek 500,- Kč na telefon na 1.pololetí 2011 – p.Vodák Vl.,p.Tesařík,p.Kvapil,
p.Adamov,p.Leitner,p.Palička a 1000,- Kč sekretář
- 200,- Kč + cestovné rozhodčím na turnaji McDonald´s CUP
5. ) Náborové akce – fotbal pro všechny:
VV schvaluje vyvěšení informace o náboru dívek do Zbrojovky Brno na stránky OFS
VV se zabýval možností vytvořit okresní výběr dívek
6. ) Turnaj McDonald´s CUP:
Okrskové turnaje se konají 3. a 5.5.2011 a finále 12.5.2011
Sekretář zajistí odeslání rozlosování turnajů panu Kolesovi k obsazení rozhodčími

7.) Různé:
p. Hodák informuje VV o navázání spolupráce s firmou Heineken – bude dále informovat
p.Kříž děkuje KR za delegaci tří rozhodčích na utkání Chvalovice – Mikulovice
p.Brabec – vyjadřuje spokojenost s rozhodčími, které viděl na utkáních dorostu a mužů
p.Leitner podává zprávu VV o sehrání utkání turnaje Ježek v Moravském Krumlově a ve Znojmě
Ve středu se sejdou někteří členové k dokončení jednotlivých úkolů na turnaj výběrů 19.4.2011

.

Příští zasedání V V OFS se koná 16.5.2011 v 15:30 v zasedací místnosti OFS .
Zdeněk Leitner v. r.
předseda O F S

Roman Švarc
sekretář OFS

