
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. 4 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 15.4. 2013    

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

2. )  Kontrola zápisu VV č.3        
3. )  Došlá a odeslaná pošta 
4. )  Hospodářské náležitosti za 1.čtvrtletí 
5. )  Náborové akce – fotbal pro všechny 
6. )  Turnaj McDonald´s CUP 
7. )  Různé 
  

1. )  Přítomné přivítal předseda p. Leitner a seznámil je s programem. Přítomní uctili minutou ticha památku   
 Milana Tesaříka. 
 
2. )  Létající trenéři – p.Brabec hodnotí akci v Moravském Krumlově, informace z IE podal p.Švarc a Mašek. 
 Turnaj výběrů OFS v Rakvicích – vše zajištěno 
 Turnaj v nohejbalu v Tasovicích – informaci podal p.Kolesa 
   
3. ) Došlá pošta:  
 Výjezdní zasedání VV JmKFS a OFS Vyškov 
 Dotace od města Znojma  
 Členská základna – pan Leitner informuje o stavu členské základny 
 Bezpečné branky – stav rozvozu k dnešnímu dni 
 Zasedání s krajským manažerem sportu – p.Leitner informuje o obsahu jednání 
  
4. ) Hospodářské náležitosti za 1.čtvrtletí: 
 Sekretář informuje VV o stavu hospodaření – kompletní výsledná listina bude předložena na příštím 

zasedání VV a rozeslána emailem členům VV 
 Smlouva s partnerem k mládežnickým soutěžím – p.Večeřa informuje o jednání  
  
5. ) Náborové akce – fotbal pro všechny: 
 Turnaj dívek středních škol v kopané – sekretář rozeslal propozice 
 Turnaj děvčat 1.5.2013 – sekretář informuje o stavu přihlášek 
 Grassroots DAY – 8.5.2013 Dobšice 
  
6. ) Turnaj McDonald´s CUP: 
 Koná se 23. a 25.4.2013 – okrsková kola, 16.5. finále 
 Dopis na oddíly byl odeslán s žádostí o pořádání – sekretář prověří 
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7. )  Různé: 
 VV schvaluje pana Antonína Staška na předsedu KM – tel.: 602 514 709, email: Antal12@seznam.cz 
 p.Hodák informuje o akci Fotbalista roku Znojemska 
 p.Večeřa informuje o koupi jedné sady dresů pro rozhodčí na jejich utkání  
 VV schvaluje zaplatit startovné ve výši 1400,- Kč na mužstvo výběru OFS na turnaji Generali CUP 1.5.2013 
 VV projednal dopis pana Kolesy na FAČR – VV OFS se od tohoto dopisu distancuje a je to názor 

soukromé osoby pana Kolesy 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

  
 
 
 
 

Příští zasedání  V V OFS  se koná 13.5.2013 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS. 
        
      Zdeněk  Leitner  v. r.                                   Roman Švarc 

                     předseda O F S                        sekretář OFS 
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