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

ZÁPIS č. 2 ze zasedání VV OFS Znojmo 14.3. 2011
Přítomni : Leitner, Tesařík, , Kolesa, Kříž, , Brabec
Omluveni : Bartoš
Nepřítomni: Hodák, Slabý, Skopal
Hosté: pí. Jordánová
Program:

1. )
2. )
3. )
4. )
5. )
6. )
7. )
8. )

Zahájení
Kontrola zápisu VV č.1
Došlá a odeslaná pošta
Hodnocení VH OFS Znojmo
Vyhodnocení halových turnajů 2011
Složení komisí
Nominační listina rozhodčích a delegátů
Různé

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

Všechny úkoly byly splněny.

3. ) Došlá pošta:
Úmrtí pana Mahela předsedy OFS Žďár nad Sázavou
Pozvánky – VH Olbramovice, VH Jezeřany – p.Leitner se zúčastnil a informuje VV o jejich průběhu
VH Miroslav – zúčastnil se p.Kolesa a informuje VV o jejím průběhu
Výstava Fotbal jménem Masopust v Praze
Komuniké ze zasedání Kord – změny u mládeží
Stanovy ČMFS – možnost připomínek do 31.3.2011
Pozvánky na přátelská utkání reprezentační „21“
Žádost Přímětic o delegaci 3 rozhodčích na utkání Přímětice – Mikulovice – KR zajistí
Konvence UEFA o KR
Metodický pokyn pro návrat hráče na hrací plochu – seznámení oddílů zajistí sekretář
Projekt Bezpečné branky – email z JmKFS o 4.fázích tohoto projektu
McDonald´s CUP – konání 3.a 5.5.2011 a finále 12.5.2011 – sekretář zajistí odeslání dopisů na kluby
Setkání předsedů KFS a OFS v Nymburce – p.Leitner byl přítomen a seznamuje VV s obsahem jednání
Mail ohledně právní subjektivity OFS – p.Leitner seznamuje VV s financemi OFS a právní
subjektivitou – OFS má přenesenou
4. ) Hodnocení VH OFS Znojmo:
Kladně ohodnocena
Příspěvky na mládež schválené VH byly již rozeslány na oddíly
Diskuzní příspěvky – p.Berka – na jeho dotaz ohledně odchodu hráčů do zahraničí – bude položena
otázka na registrační úsek
- p.Hýbler – právní subjektivita OFS – viz. tento zápis OFS již má pr.subjektivitu
- otázka Skalice ohledně zařazení do skupin žákovských soutěží – VV projednal

5. ) Vyhodnocení halových turnajů mládeže 2011:
p. Tesařík předává VV písemnou zprávu a turnaje hodnotí kladně
6. ) Složení komisí:
Komise zůstávají do konce ročníku ve stejném složení
7.) Nominační listina rozhodčích a delegátů:
p. Leitner seznamuje VV s nominační listinou R a D JmKFS a pojednává o počtu rozhodčích z OFS
Znojmo
Nominační listina OFS bude rozeslána členům VV emailem a projednána na příštím VV
8.) Různé:
p. Tesařík žádá VV o příspěvek 1000,- na nájemné haly na nohejbalový turnaj OFS – VV schvaluje
OFS Znojmo bude na podzim pořádat halový turnaj výběrů OFS – sekretář zajistí zamluvení termínu
ve sportovní hale
19.4.2011 pořádá OFS Znojmo Krajské finále výběrů OFS na hřištích ČAFKA a v Husových sadech:
- sekretář zajistí rozeslání propozic do konce týdne na okresy
- hřiště zajistí p.Hodák
- diplomy,ceny,tisk,zdravotnický dozor – zajistí sekretář
- dále pozvání hostů, obědy a občerstvení
VV schválil odměnu knížku pro p.Hrubého na VH v Miroslavi
Otázka OTS ČSTV– VV schvaluje částku 75000,- Kč hrubého na mzdové náklady pro paní
Jordánovou pouze však vyrovnání chybějící částky do její mzdy – otázka dalšího jednání

.

Příští zasedání V V OFS se koná 11.4.2011 v 15:30 v zasedací místnosti OFS .
Zdeněk Leitner v. r.
předseda O F S

Roman Švarc
sekretář OFS

