
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 dne 14.5. 2013    

 
Přítomni :  Leitner, Kolesa, Bartoš, Kříž, Večeřa, Mašek, Brabec,  
Omluveni:  Hodák, Slabý 
Nepřítomni:  
Hosté:  Kvapil-DK, Peřinka-KR, Stašek-KM            
 
Program: 1. )  Zahájení 

2. )  Kontrola zápisu VV č.4        
3. )  Došlá a odeslaná pošta 
4. )  Reprezentace 11ti a 12ti letých 
5. )  Průběh mistrovských utkání 
6. )  Připomínky k Rozpisu soutěží 2013/2014 
7. )  Různé 
  

1. )  Přítomné přivítal předseda p. Leitner a seznámil je s programem.  
 

2. )  Dotace od města Znojma na chod OFS – smlouva podepsána 
Hospodaření za 1. čtvrtletí 2013 – sekretář svolá RK ke kontrole – stálý úkol každé čtvrtletí 
Bezpečné branky-kontrola dodání - prověřil sekretář 
Smlouva s partnerem na mládežnické soutěže – bude podepsána příští týden 
Turnaj dívek středních škol – neproběhl – nezájem škol 
Turnaj dívek výběru okresu – malá účast nominovaných – pravděpodobně nevhodně zvolený termín 
Turnaj Grassroots DAY 8.5.2013 v Dobšicích – velice kladně hodnocený i na úrovni kraje 
McDonald´s CUP – okrsková kola proběhla, finále 16.5.2013 stadion ČAFKA-rozhodčí zajištěni 
Generali CUP – 1.5.2013 stadion v Husových sadech – p.Leitner informuje 

 Fotbalista roku Znojemska 2013 – p.Brabec podává informaci VV 
   
3. ) Došlá pošta:  
 Dotace 10000,- z JmKFS na výběry OFS 
 Distribuce členských karet FAČR – sekretář informoval oddíly a již distribuce probíhá 
 Dotazník OFS Třebíč na mládežnické soutěže 
 Zápis VV JmKFS – p.Leitner informuje o obsahu jednání 
 Pozvánka VH FAČR – VV schvaluje jako delegáta za OFS Znojmo pana Leitnera 
 Dotace 2013 – OFS obdržel dotace pro oddíly z členských příspěvků – sekretář zajistí rozeslání oddílům 
  
4. ) Reprezentace 11ti a 12ti letých: 
      Rakvice 2013 – výsledky obdobné jako v minulých ročnících – za KM zúčastnil předseda Stašek 
       
5. ) Průběh mistrovských utkání: 
 KR Peřinka – neukázněnost hráčů, funkcionářů a diváků v některých oddílech – jmenovitě bude řešeno na 

aktivu oddílů, Policie ČR řeší případ ve Skalici, získání čtyř nových rozhodčích 
 DK Kvapil – informace o novém Disciplinárním řádu – nutnost předat informace do oddílů, seznámení se 

s tímto řádem ze strany všech zúčastněných, příprava nového DŘ do RS 2013-2014 (s odkazy na DŘ) 
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 STK garant Večeřa – složitý začátek soutěží – odkládání utkání, nyní již vše probíhá ve standardním režimu, 
dotaz na FAČR – oddíl Grešlové Mýto – již vše v pořádku 

 KM Stašek – získat zájemce pro práci v KM – úkol i pro členy VV, dále: 
 -výběry 11 a 12 – ti letí, zlepšit organizaci a zkvalitnit práci – oddíly neinformují nominované hráče 
 - halové turnaje hrát ve větších halách 
 -řešit soustředění výběrů před turnaji 
 -zorganizovat zimní halovou soutěž 
 -je připraveno soustředění ročníků 2001-2002 - 27.5. Znojmo (Dvořák) , Miroslav (Kotlán) – cca 100 hráčů  
 
6. ) Připomínky k Rozpisu soutěží 2013/2014: 
 Úkol pro komise – příprava RS 2013-2014 (změny, návrhy) – termín 15.6.2013 
 
7. )  Různé: 
 Odvolání oddílu Chvalovice vůči pokutě 9000,- od DK – VV schvaluje složení Odvolací komise Brabec, 

Bartoš, Kolesa – Odvolací komise projednala a ponechala pokutu v platnosti 
       Nepřidělení statutů SpSM a SCM pro rok 2013-2014 1.SC Znojmo – termín odvolání 28.5.2013 
       - na příští zasedání VV zve p.Steinhausera a p.Dvořáka – zajistí sekretář 
 Losovací aktiv JmKFS 28.6.2013 – prověřit zájem potencionálních kandidátů o postup (mládež) – sekretář 
 Děkovný dopis sponzorovi Grassroots DAY – zajistí sekretář 
 VV potvrdil rozhodnutí Odvolací komise – písemně zašle rozhodnutí  oddílu Chvalovic sekretář 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příští zasedání  V V OFS  se koná 10.6.2013 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS. 
        
      Zdeněk  Leitner  v. r.                                   Roman Švarc 

                     předseda O F S                        sekretář OFS 


