
Ok resn í  f o tb a lo vý  sva z  Zno jm o  
Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo 

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

 
ZÁPIS  č. 5 ze zasedání  VV OFS Znojmo 11.6. 2012    

 
Přítomni :  Leitner, Kolesa, Bartoš, Kříž, Hodák, 
Omluveni:  Slabý, Tesařík, Brabec, 
Nepřítomni: Skopal, 
Hosté:          
Program: 1. )  Zahájení 

2. )  Kontrola zápisu VV č.4        
3. )  Došlá a odeslaná pošta 
4. )  Vyhodnocení soutěží mládeže 
5. )  Marketing OFS 
6. )  Příprava losovacího aktivu 
7. )  Různé 
  

1. )  Přítomné přivítal předseda p. Leitner a seznámil je s programem. 
 
2. )  VH FAČR – p.Leitner informuje VV o průběhu a obsahu jednání, členské příspěvky pro rok 2013 budou    

200,- Kč dospělí a 100,- Kč mládež 
 Utkání Region´s CUPU na hřišti IE Znojmo – velice kladně hodnocené, včetně organizace 
 Míče  pro přípravku Těšetice - předány 
 Finance na rozhodčí Coca Cola CUP – sekretář kontaktuje PTM JmKFS 
 Vyúčtování programu talentovaných rozhodčích 6000,- Kč – p.Kolesa již odeslal 
 p.Leitner informuje VV o situaci s postupy a sestupy – sekretář zajistí odeslání postupujících na JmKFS 
   
3. ) Došlá pošta:  
 Zápis VV JmKFS – p.Leitner pojednává o obsahu a informuje o změně sídla sekretariátu JmKFS 
 Termínová listina JmKFS  
 Losovací aktiv JmKFS se koná dne 27.6.2012 v 17:30 hod. v hotelu Avanti v Brně 
 Krajské finále přípravek v Ivančicích – za okres Znojmo se zúčastní v kategorii mladších přípravek 1.SC 

Znojmo a v kategorii starších přípravek Moravský Krumlov – sekretář zajistí přepískání propozicí 
 Dopis z FÚ Znojmo ohledně používání DIČ – VV bere na vědomí 
 Pozvánka na oslavu 50.výročí fotbalu v Oleksovicích – je vyvěšeno na stránkách OFS – sekretář zajistí 

upomínkový předmět pro Oleksovice 
 Dotace z MŚMT – sekretář informuje VV o přijetí financí a tiskopisů k vyúčtování 
 Žádost Šatova o doporučení do programu neinvestiční akce – VV schvaluje 
 Komuniké VV FAČR 
 Email z JmKFS ohledně Bezpečných branek – VV určil seznam oddílů pro projekt Bezpečné branky 

2013 – sekretář zajistí odeslání do Brna 
 Lístky na EURO 2012 – veškeré lístky, které měl OFS k dispozici jsou rozděleny  
 Nový název klubu FC Bohutice – VV bere na vědomí 
 Nový název klubu TJ Kohouti Mackovice – VV bere na vědomí 
 Členství FK Lechovice k FAČR – VV doporučil 
 Členství 1.SC Znojmo – mládež k FAČR – VV doporučil 
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4. ) Vyhodnocení soutěží mládeže: 
 Tento bod bude projednán na příštím zasedání 
   
5. )  Marketing OFS: 
 p.Hodák informuje o další spolupráci se společností Heineken a o konání turnaje 7. a 8.9.2012 
6. )  Příprava losovacího aktivu: 
 Pravděpodobný termín konání losovacího aktivu OFS je 29.6.2012 v 17:00 hod. – bude upřesněno 
 
7. )  Různé: 
 Oslovení trenérů výběrů OFS o pokračování – zajistí p.Leitner 
 Sekretář zajistí diplomy na losovací aktiv OFS 
 Předání pohárů v našich soutěžích – na středečním jednání KM a STK bude vyřešeno 
 Sekretář vytvoří evidenci míčů na OFS 
 VV schvaluje odměnu jako poděkování za práci jednotlivým komisím – STK 1000,- Kč, KR 1000,- Kč, 

KM 300,- Kč,DK 750,- Kč. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Příští zasedání  V V OFS  se koná 25.6.2012 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS. 
        
      Zdeněk  Leitner  v. r.                                   Roman Švarc 

                     předseda O F S                        sekretář OFS 


