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ZÁPIS  č. 4 ze zasedání  VV OFS Znojmo 14.5. 2012    

 
Přítomni :  Leitner, Kolesa, Bartoš, Kříž, Brabec,  
Omluveni:  Skopal, Slabý, Tesařík, Hodák, 
Nepřítomni:  
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 2012/2013 
7. )  Různé 
  

1. )  Přítomné přivítal předseda p. Leitner a seznámil je s programem. 
 
2. )  Předání míčů schválených VV pro TJ Těšetice – bude předáno na utkání TJ Těšetice 
 Jednání u starosty města Znojma – setkání se zúčastnil p.Hodák a p.Leitner, který informuje o obsahu 
 Potisk teplákových souprav pro výběry OFS – splněno a uhrazeno 
   
3. ) Došlá pošta:  
 Pozvánka na jednání moravské komory před VH FAČR – p.Leitner se zúčastní – VV schvaluje 
 VV JmKFS – p.Leitner informuje o dění v kraji 
 VH FAČR – VV schvaluje pana Leitnera jako delegáta za OFS na tuto VH 
 Propozice turnaje McDonald´s CUP – finále proběhne ve čtvrtek 17.5.2012 na stadionu Čafka 
 Turnaj Coca Cola CUP – sekretář zajistí vyplacení rozhodčích 
 Změna názvu klubu TJ Bohutice na FC Bohutice + registrace tohoto klubu k FAČR – VV schvaluje a dá 

doporučení FAČR 
 Registrace klubu FK Lechovice k FAČR – VV schvaluje a dá doporučení k FAČR  
  
4. ) Reprezentace 11ti a 12ti letých: 
 3.5.2012 proběhlo meziokresní finále ve Znojmě – VV kladně hodnotí organizaci a průběh turnaje 
 Součástí turnaje bylo zasedání KM JmKFS – p.Leitner informuje o obsahu jednání 
 Sekretář vypracuje vyúčtování turnaje 
 VV si přeje účast alespoň jednoho týmu ve velkém finále – bude tomu podřízena určitá příprava těchto 

výběrů v podzimním období – zajišťují p.Kolesa a p.Tesařík 
 Účast výběru OFS na turnaji BTS 
 Podzim 2012 – pokusit se uspořádat utkání výběru OFS žaček 
   
5. )  Průběh mistrovských utkání: 
 p.Leitner předkládá VV momentální situaci postupů a sestupů ve všech soutěžích, ve kterých působí 

oddíly OFS Znojmo 
 p.Kvapil (předseda DK) – informuje o trestnosti oddílů a jednotlivců – vše v normě 
 p.Kolesa (člen KR) – VV klade důraz na delegaci rozhodčích do posledních kol soutěží OFS 
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 p.Leitner informuje VV o možném rozdělení soutěží OFS a dává za úkol, aby byly na OFS včas a to do 
termínu 20.6.2012 odevzdány přihlášky do všech soutěží 

 VV schvaluje zveřejňování výsledků a tabulek soutěží OFS 
  
 
6. )  Připomínky k rozpisu soutěží 2012/2013: 
 p.Kvapil předal písemný materiál sekretáři – obsah materiálu byl schválen na předchozím VV a bude 

zanesen do RS 2012/2013 
 Komise OFS mají za úkol dodat sekretáři doplňky do RS 
 
7. )  Různé: 
 Oslava 60.narozenin pana Vašiny – byl předán pamětní talíř panem Leitnerem – VV schvaluje jeho 

úhradu 
 Region´s CUP – utkání výběru JmKFS a Zlínského KFS se uskuteční  na hřišti IE Znojmo 30.5.2012 

v 17:30 hod. – OFS zajistí vše potřebné 
 p.Brabec informuje VV o jednání s panem Slepičkou o možné finanční spolupráci 
 p.Leitner informuje VV o schůzce s panem Harantem o možné finanční spolupráci 
 Sekretář žádá KR o zasílání zápisu KR – p.Kolesa zajistí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Příští zasedání  V V OFS  se koná 11.6.2012 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS. 
        
      Zdeněk  Leitner  v. r.                                   Roman Švarc 

                     předseda O F S                        sekretář OFS 


