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ZÁPIS  č. 13 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 9.1. 2013    

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

2. )  Kontrola zápisu VV č.12        
3. )  Došlá a odeslaná pošta 
4. )  Příprava VH 2013 
  

1. )  Přítomné přivítal předseda p. Leitner a seznámil je s programem. 
 
2. )  Všechny úkoly byly splněny. 
   
3. ) Došlá pošta:  
 Návrh na ceny Dr. Jíry – VV navrhuje p.Števicu Jozefa – bude zasláno na JmKFS 
 
4. ) Příprava VH OFS Znojmo: 
 Delegáti a hosté dostanou veškeré písemné materiály při prezenci – zajistí sekretář 
 Sekretář s p.Leitnerem zajistí pozvání všech hostů na VH 
 Sekretář vytvoří zápis z VH nebo zajistí zapisovatele 
 Na VH budou oceněni následující funkcionáři – p.Rychlík – kniha EURO, p.Novák J. – koš, p.Poláček – 

koš, p.Svoboda – koš, p.Kolesa Zd. – kniha EURO, p.Budný – koš, p. Tesařík – kniha EURO, p.Fiala 
František – koš 

 Na VH bude oddílům oznámeno rozdělení částky 192 000,- z vlastních zdrojů OFS na mládežnická 
družstva – VV toto rozdělení schválil 

 OFS obdržel od prezidentského kandidáta pana Miloše Zemana 80 ks míčů vel. 4 – na VH bude předáno 
oddílům, které hrají soutěže ml.žáků 7+1 a přípravek – VV schvaluje 

 Z JmKFS obdržel OFS Znojmo sadu dresů – VV rozhodl tuto sadu předat oddílu SK Olbramkostel za 
rozvoj fotbalu na okrese 

 
5. )  Různé: 
 VV OFS Znojmo navrhne na předsedu VV JmKFS pana Blahu – VV schvaluje 
 p.Leitner má zájem na svém pokračování ve VV JmKFS – VV schvaluje a p.Leitner bude navržen 
  
 
Příští zasedání  V V OFS  se koná dle plánu práce VV na 1.pololetí 2013, který vytvoří nově 

zvolený VV. 
        
      Zdeněk  Leitner  v. r.                                   Roman Švarc 

                     předseda O F S                        sekretář OFS 
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