
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. 1 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 28.1. 2013    

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

2. )  Kontrola zápisu VV č.13        
3. )  Došlá a odeslaná pošta 
4. )  Hodnocení VH 2013 
5. )  Předsedové komisí – návrh 
6. )  Plán práce VV na 1.pololetí 2013 – návrh 
7. )  Různé 
  

1. )  Přítomné přivítal předseda p. Leitner a seznámil je s programem. 
 
2. )  Všechny úkoly byly splněny 
   
3. ) Došlá pošta:  
 Turnaj výběrů OFS 27.2.2013 – sekretář zajistí dopravu, nominaci a občerstvení pro hráče a trenéry 
 Anketa „Sportovec okresu“ pořádaná OTS ČSTV – VV navrhuje do kategorie kolektiv muže 1.SC 

Znojmo  
 
4. ) Hodnocení VH OFS Znojmo: 
 p.Leitner informuje o průběhu VH OFS Znojmo, účast delegátů 89% a hosté 
 VV nemá připomínek k průběhu VH a k práci jednotlivých komisí 
 p.Leitner navrhuje konání VH OFS Znojmo každý rok společně s aktivem oddílů – VV schvaluje konání 

VH jednou za dva roky dle Souboru předpisů a ne každý rok 
 Usnesení VH OFS Znojmo – sekretář zajistí odeslání na FAČR a JmKFS a vyvěšení na stránky OFS a 

odeslat předsedům odborných komisí 
 Dotace z vlastních zdrojů na mládež – sekretář s ekonomkou zajistí rozeslání dotací bez potřeby 

zpětného vyúčtování 
 p.Mašek pojednává o konceptu u mládežnických soutěží a bude v něm ve spolupráci s VV pokračovat 
  
5. ) Předsedové komisí – návrh: 
 p.Kolesa - místopředseda VV ve věcech sportovních 
 p.Hodák – místopředseda VV ve věcech manažerských 
 p.Večeřa – gestor STK – VV schvaluje 
 p.Bartoš – gestor DK – VV schvaluje 
 p.Mašek – gestor KM – VV schvaluje  
 p.Kříž – předseda OK – VV schvaluje 
 p.Brabec – předseda HK – VV schvaluje 
 p.Slabý – gestor KR – VV schvaluje 
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 Předsedou RK se stává pan Šoukal Karel – VV schvaluje 
 VV schvaluje stávající složení odborných komisí do konce soutěžního ročníku 2012/2013 
 VV schvaluje příspěvek na telefon na 1.pololetí 2013 ve výši 500,- p.Vodák Vladan, p.Tesařík, p.Palička 

Lub., p.Leitner, p.Peřinka, p.Kvapil a ve výši 1000,- sekretáři svazu 
  
6. ) Plán práce VV na 1.pololetí 2013: 
 VV schvaluje plán práce VV OFS na 1.pololetí 2013 
 
7.)  VH JmKFS: 
 VH JmKFS se koná 16.2.2013 v hotelu Avanti v Brně 
 VV schvaluje návrh kandidatury od OFS Znojmo na předsedu p.Blahu  
 VV schvaluje návrh kandidatury od OFS Znojmo na člena VV p.Leitnera 
 Delegáti za OFS Znojmo na VH JmKFS budou p.Kolesa, p.Večeřa, p.Brabec, p.Slabý a p.Hodák – VV 

schvaluje 
 
7. )  Různé: 
 Akce „Létající trenéři“ – p.Leitner navrhuje podílet se na uskutečnění této akce na okresu Znojmo 
 p.Kříž navrhuje průběžné aktualizování rozlosování na stránkách OFS v polovině února a poté 

k 28.2.2013 - sekretář zajistí ve spolupráci s STK 
 p.Hodák navrhuje změnu designu webových stránek OFS – VV schvaluje práci na www stránkách 
 p.Kolesa navrhuje dát podnět DK FAČR na řešení p.Pelty a p.Křetínského za poškození jména fotbalu – 

VV neschvaluje 
 p.Kolesa zve členy VV na aktiv rozhodčích OFS, který se koná 9.2.2013 v restauraci U Polehňů 

v Přímětcích 
 VV schvaluje cestovné členů odborných komisí a VV na jejich zasedání ve výši za veřejný dopravní 

prostředek vyjma pana Pölderla z DK, který ze zdravotních důvodů může účtovat automobil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příští zasedání  V V OFS  se koná 18.2.2013 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS. 
        
      Zdeněk  Leitner  v. r.                                   Roman Švarc 

                     předseda O F S                        sekretář OFS 


