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ZÁPIS  č. 2 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 19.2. 2013    

 
Přítomni :  Leitner, Kolesa, Slabý, Brabec, Bartoš, Hodák, Kříž, Večeřa, Mašek 
Omluveni:   
Nepřítomni:  
Hosté:         Vodák Lad., Peřinka J. ml., Palička Lub., Kvapil     
 
Program: 1. )  Zahájení 

2. )  Kontrola zápisu VV č.1        
3. )  Došlá a odeslaná pošta 
4. )  Příprava jarní části soutěžního ročníku 
5. )  Složení komisí OFS Znojmo 
6. )  Nominační listina rozhodčích a delegátů 
7. )  Různé 
  

1. )  Přítomné přivítal předseda p. Leitner a seznámil je s programem. 
 
2. )  Zápis VV č.1 – zápisy bude před zveřejněním kontrolovat p.Kolesa 
 Turnaj výběrů OFS 27.2.2013 – sekretář zajistí 
 Dotace na mládež z vlastních zdrojů OFS – vše vyplaceno, pouze Bohutice se zastaví osobně 
 VH JmKFS – účastníci z VV informují o průběhu 
 Jarní seminář rozhodčích a delegátů – p.Peřinka hodnotí průběh semináře 
 Projekt „Létající trenéři“ – sekretář dostal emailem a rozeslal oddílům 
 Bezpečné branky – pořadí oddílů již bylo schváleno 
   
3. ) Došlá pošta:  
 Zelený trávník 2013 – VV OFS schvaluje předání žádosti Horních Kounic na JmKFS 
 Dotace z JmK – zpracoval p.Kříž a sekretář zajistí rozeslání oddílům 
 Nabídka firmy Eurogreen – sekretář odešle oddílům 
 Dopis od p.Dostála ohledně jeho kandidatury na místopředsedu FAČR – OFS se vyjádří později 
 Úrazové pojištění pro rok 2013 – sekretář odešle informace oddílům 
  
4. ) Příprava jarní části soutěžního ročníku: 
 p. Vodák Ladislav (STK) – soutěže jsou nachystány k rozehrání, aktualizované rozlosování bylo 

vyvěšeno na stránkách OFS 
 p. Leitner (KM) – rozlosování mládeže také na stránkách OFS 
  
5. ) Složení komisí OFS Znojmo: 
 Všechny odborné komise zůstávají ve stejném složení, jen do KM schválil VV jako nového člena pana 

Antonína Staška 
  
6. ) Nominační listina rozhodčích a delegátů: 
 Bude předložena na příštím zasedání VV po konání náhradního semináře rozhodčích a delegátů 
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7. )  Různé: 
 Výměna registračních průkazů – dle evidence oddíly OFS neplní v očekávaném rozsahu 
 p.Kvapil – žádá sekretáře o zjištění aktualizace systému, který požívá DK 
 p.Kolesa informuje VV o konání turnaje v nohejbalu 16.3.2013 v Hodonicích a žádá příspěvek ve výši 

3000,- Kč – VV schvaluje 
p.Brabec – navrhuje uvádění nejlepšího hráče utkání v každém zápisu OP mužů – připravíme na nový    

SR 
 - předkládá hrubý návrh soutěží přípravek – KM se tímto bude zabývat 
 - uložení financí na spořící účet – zajistí sekretář ve spolupráci s p.Brabcem a ekonomkou 
p.Mašek – informuje VV o návrhu rozdělení okresu na mikroregiony v soutěžích mládeže – předloží na 

příštím VV podrobnější informace 
p.Večeřa – podává zprávu VV o navázání spolupráce s firmou, která by sponzorovala soutěže mladších 

žáků a přípravek – VV schvaluje jednání 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příští zasedání  V V OFS  se koná 11.3.2013 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS. 
        
      Zdeněk  Leitner  v. r.                                   Roman Švarc 

                     předseda O F S                        sekretář OFS 


