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

ZÁPIS č. 6 ze zasedání VV OFS Znojmo 27.6. 2011
Přítomni : Leitner, Slabý, Kolesa, Kříž,Hodák, Bartoš, Brabec, Tesařík,
Omluveni:
Nepřítomni: Skopal
Program:
1. ) Zahájení
2. ) Kontrola zápisu VV č.5
3. ) Došlá a odeslaná pošta
4. ) Soutěže 2010/2011
5. ) Soutěže 2011/2012
6. ) Losovací aktiv
7. ) Různé
1. ) Přítomné přivítal předseda p. Leitner a seznámil je s programem.
2. )
VH JmKFS – zúčastní se p.Kolesa,p.Kříž,p.Brabec,p.Bartoš a p.Slabý
Krajské finále přípravek v Ivančicích – p.Leitner se zúčastnil a podává zprávu
p.Slabý seznamuje VV s hladkým průběhem semináře rozhodčích
VH ČMFS – p. Leitner podává informaci o obsahu materiálů k této VH – nové stanovy,právní
subjektivita,logo a název
3. ) Došlá pošta:
4. ) Soutěže 2010/2011:
p. Leitner seznamuje VV se zprávou STK – sestupy a postupy v soutěžích OFS a JmKFS
p.Tesařík informuje za KM o průběhu mládežnických soutěží
p.Kolesa – podává zprávu za KR o ukončení p.Hrůzy v OÚ – nástupce p.Laštůvka a p.Svoboda Pavel
5. ) Soutěže 2011/2012:
VV schvaluje rozdělení do skupin ve všech soutěžích, které bylo navrženo STK a KM
Sekretář zajistí vyvěšení pravidel mladších žáků 7+1 a přípravek 5+1 na web OFS Znojmo
6.) Losovací aktiv:
VV schvaluje p.Kolesu na řízení losovacího aktivu
VV schvaluje program losovacího aktivu
Sekretář zajistí zhotovení diplomů pro všechny skupiny, vodu pro delegáty a nachystá smlouvy na
dotace na mládežnická družstva
7.) Různé:
p.Hodák – seznamuje VV se spoluprácí s firmou Heineken – na losovacím aktivu podepíší smlouvu
Sekretář a p.Kolesa zajistí vytvoření plánu práce VV na 2.pololetí 2011
p.Leitner seznamuje VV s termíny utkání turnaje Václava Ježka – 23.8.2011 ve Znojmě
Sekretář informuje VV o nefunkčnosti tiskárny – VV schvaluje nákup nového multifunkčního zařízení
VV schvaluje odměnu dárkový koš p.Tesaříkovi k životnímu jubileu

Příští zasedání V V OFS se koná 8.8.2011v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS .
Zdeněk Leitner v. r.
předseda O F S

Roman Švarc
sekretář OFS

