
Okresn í  fo tba lový  svaz  Zno jmo  
Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo 
Tel : 515248312; e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz 

ZÁPIS  č. 2 ze zasedání  VV OFS Znojmo 12.3. 2012    
 
Přítomni :  Leitner, Kolesa, Bartoš, Tesařík, Slabý, Kříž, Brabec, 
Omluveni:  Hodák, 
Nepřítomni: Skopal 
Hosté:  Šoukal 
Program: 1. )  Zahájení 

2. )  Kontrola zápisu VV č.1        
3. )  Došlá a odeslaná pošta 
4. )  Hodnocení VH 2012 a aktivu 
5. )  Vyhodnocení halových turnajů 2012 
6. )  Nominační listina rozhodčích a delegátů 
7. )  Příprava jarní části soutěží SR 2011/2012 
8. )  Různé 
  

1. )  Přítomné přivítal předseda p. Leitner a seznámil je s programem. 
 
2. )  VH Slup – p.Leitner se zúčastnil a podává informaci 
        Malé finále výběrů OFS v Hodoníně – p.Leitner informuje VV o průběhu 
 Anketa Fotbalista roku 2011 – sekretář a p.Leitner se zúčastnili 
   

3. ) Došlá pošta:  
 Nabídka turnajů v minifotbalu – sekretář rozešle oddílům 
 Dotační program Jihomoravského kraje – rozesláno sekretářem oddílům 
 Akce „Zelený trávník 2012“ – VV schválil zařazení oddílu TJ Družstevník Práče do této akce 
 Projekt „Bezpečné branky“ – VV potvrzuje 5 oddílů z našeho okresu 
 Nominační listina rozhodčích JmKFS – p.Leitner předkládá VV 
 Žádost Pohořelic o potvrzení, že Loděnice nemají dorostenecké družstvo – úkol pro sekretáře 
 FAČR inventarizace majetku – sekretář zajistil ve spoluprací s RK  
  

4. ) Hodnocení VH 2012 a aktivu oddílů: 
 VV hodnotí výborně účast na VH 
 Návrh předsedy DK p.Kvapila na zvýšení poplatku při nedostavení se na DK – VV schvaluje a 

s platností bude zanesen do RS 2012/2013 
 Diskuzní příspěvky k registraci k FAČR 
 Vše bez problémů zvládnuto organizačně  
  

5. )  Vyhodnocení halových turnajů mládeže 2012: 
 p.Tesařík předává VV zprávu 
 

6. )  Listina rozhodčích a delegátů pro jaro 2012: 
 p.Slabý předává VV nominační listinu rozhodčích a delegátů pro jaro 2012 – VV bere na vědomí 
 

7. )  Příprava jarní části soutěží 2012: 
 Sekretář informuje o nachystání jarní části soutěží 
 



8. )  Různé: 
 Návrh na znovuotevření diskusního fóra na stránkách OFS Znojmo – VV schvaluje spuštění, ale 

s výstrahou, že bude vypnuto v případě urážlivých, výhružných a vulgárních příspěvků 
 Žádost KR o proplacení startovného 1000,- Kč na turnaj rozhodčích ve Velkých Pavlovicích – VV 

schvaluje 
 p.Tesařík žádá o příspěvek 1500,- Kč na nohejbalový turnaj o Pohár předsedy OFS – VV schvaluje 
 Krajské finále výběrů OFS 11ti a 12ti letých – termín 3.5.2012 – pověřen organizací OFS Znojmo 
 Návrh na příspěvek ve výši 4800,- Skalici a 9600,- Kč Blížkovicím na mládežnická družstva z důvodu 

neobdržení dotace ze státního rozpočtu – VV schvaluje – oddíly předloží vyúčtování do 30.6.2012, které 
budou obsahovat doklady pouze z roku 2012 

 
 
 
  
 
 
 

         Příští zasedání  V V OFS  se koná 16.4.2012 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS. 

        

      Zdeněk  Leitner  v. r.                                   Roman Švarc 
                     předseda O F S                        sekretář OFS 


