
Okresní  fo tba lový  svaz  Zno jmo 
Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo 

Tel : 515248312; e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz 

ZÁPIS  č. 4 ze zasedání  VV OFS Znojmo 16.5. 2011    
 
Přítomni :  Leitner,  Slabý, Kolesa, Kříž,Hodák 
Omluveni :, Tesařík, 
Nepřítomni: Skopal, Bartoš, Brabec 
Hosté:  Kvapil 
 
Program: 1. )  Zahájení 

2. )  Kontrola zápisu VV č.3         
3. )  Došlá a odeslaná pošta 
4. )  Reprezentace 11ti a 12ti letých 
5. )  Průběh mistrovských utkání 
6. )  Připomínky k Rozpisu soutěží 2011/2012 
7. )  Různé 
  

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

2. )  Inventarizace majetku – sekretář odeslal na ČMFS 
       Fotbal pro všechny – turnaj dívek – proběhl v Dobšicích a jeho průběh zhodnotil p.Kolesa 
       Seminář o státních dotacích Olomouc – zúčastnil se p.Hodák a podává informaci 
       Kontrola hospodaření – provedl sekretář s p.Hodákem – podávají zprávu o výsledku 
       p.Hodák seznamuje VV o spolupráci s firmou Heineken 
       Turnaj McDonald´s CUP – proběhla okrsková kola – finále ve čtvrtek 19.5.2011 na stadionu Čafka  
 
3. )   Došlá pošta:  
 VH ČMFS – bude se konat 26.6.2011 – VV schvaluje účast pana Leitner na této VH 
 VH JmKFS – 28.6.2011 – VV určí delegáty na příštím zasedání 
 p.Leitner seznamuje VV s termínovou listinou JmKFS 
 Komuniké VV ČMFS 
 Fotbalový kemp JmKFS a seminář trenérů přípravek – VV schvaluje vyvěšení na stránky OFS 
  
4. )  Reprezentace 11ti a 12ti letých: 
 VV hodnotí kladně krajské finále výběrů organizované ve Znojmě 
 p.Leitner seznamuje VV s propozicemi těchto soutěží na příští období a poukazuje na potřebu zlepšení 

výsledků výběrů OFS Znojmo 
  
5. ) Průběh mistrovských utkání: 
 P.Kvapil – předseda DK – informuje VV o průběhu soutěží z pohledu DK – zlepšení chování hráčů i 

funkcionářů a zlepšení vyplňování ZoU rozhodčími 
 p.Kolesa – člen KR – průběh soutěží prozatím v pořádku 
 Sekretář zajistí objednání cen pro oddíly na konci soutěží 
 
6. ) Připomínky k RS 2011/2012: 
 Do příštího zasedání předají předsedové komisí návrhy na změny v RS 
 



 
7.)  Různé: 
 Sekretář podává VV zprávu ze setkání sekretářů OFS v Brně ohledně dotací a jejich vyúčtování 
 VV jmenoval pracovní skupinu pro rozdělení dotací z MF – Švarc,Hodák,Leitner,Tesařík a Zálešák 
 p.Leitner seznamuje VV s obsahem jednání mezi OTS ČSTV a OFS – VV schvaluje prodloužení 

spolupráce s OTS ČSTV do 30.9.2011 za úhradu 10 000,- Kč měsíčně za podmínek plnění práce ze 
strany OTS jako doposud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příští zasedání  V V OFS  se koná 13.6.2011 v 15:30 v zasedací místnosti OFS . 

 
         Zdeněk  Leitner  v. r.                                   Roman Švarc 

                     předseda O F S                        sekretář OFS 


