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

ZÁPIS č. 3 ze zasedání VV OFS Znojmo 23.4. 2012
Přítomni : Leitner, Kolesa, Bartoš, Tesařík, Kříž, Brabec, Hodák,
Omluveni: Skopal, Slabý,
Nepřítomni:
Hosté:
Program:
1. ) Zahájení
2. ) Kontrola zápisu VV č.2
3. ) Došlá a odeslaná pošta
4. ) Hospodaření za 1. čtvrtletí 2012
5. ) Náborové akce – Fotbal pro všechny
6. ) Soutěže McDonald´s CUP
7. ) Meziokresní turnaj výběrů OFS
8. ) Různé
1. ) Přítomné přivítal předseda p. Leitner a seznámil je s programem.
2. ) Školení trenérů licence „C“ – sekretář informuje o hladkém průběhu
Nohejbalový turnaj v Tasovicích – VV hodnotí kladně
Výjezdní zasedání VV JmKFS s předsedy a sekretáři OFS v Černé Hoře – p. Leitner a sekretář se zúčastnili
3. ) Došlá pošta:
Možnost nákupu se slevou u firmy Adidas – je vyvěšeno na stránkách OFS a bylo rozesláno oddílům
Zápis VV JmKFS – p.Leitner seznamuje VV s obsahem jednání a informuje o pravděpodobném konání
utkání Region´s Cupu na okrese Znojmo
Žádost Těšetice o příspěvek na nově založené mládežnické družstvo přípravek – VV schvaluje předání 8
míčů velikost 4
Otázka z JmKFS o součinnosti OFS a OTS ČSTV Znojmo – sekretář odpověděl – VV provede kroky
k převedení kanceláře do nájmu OFS
Informace k vyúčtování příspěvku od společnosti CHance a.s. – sekretář odeslal
Email Znojemský seznam o aktualizaci údajů – sekretář zajistí vyplnění formuláře
Pozvánka na řádnou VH FAČR – 2.6.2012 – VV bere na vědomí, ostatní materiály budou doručeny
poštou

4. ) Hospodaření OFS za 1.čtvrtletí 2012:
VV byla předložena výsledovka za 1.čtvrtletí 2012 – VV nemá připomínek
VV schvaluje příspěvek na telefon na 1.pololetí 2012 ve výši 500,- p.Vodák Vl., p.Tesařík, p.Adamov,
p.Leitner 500,-, p.Kvapil a ve výši 1000,- p.Švarc
5. ) Náborové akce – Fotbal pro všechny:
Turnaj středních škol k 17.listopadu – VV schvaluje jeho konání v okolí tohoto termínu
Turnaj dívek středních škol – VV schvaluje konání turnaje v termínu přelom září/říjen
p.Hodák podává informaci o možném konání turnaje v malé kopané v termínu 1. a 2.9.2012 – VV bere
na vědomí a bude nápomocen při organizaci tohoto turnaje

6. ) Soutěže McDonald´s CUP:
p.Leitner seznamuje VV s harmonogramem a rozlosováním tohoto turnaje
sekretář zajistí rozeslání dopisu oddílům
7. ) Meziokresní turnaj výběrů OFS:
Termín konání je 3.5.2012 od 9:00 hod. na stadionu ČAFKA ve Znojmě - OFS zajistí organizaci tohoto
turnaje
8. ) Různé:
VV schválil potisk teplákových souprav pro výběry OFS – zajistí sekretář a p.Hodák

Příští zasedání V V OFS se koná 14.5.2012 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS.
Zdeněk Leitner v. r.
předseda O F S

Roman Švarc
sekretář OFS

