
Okresní  fo tba lový  svaz  Zno jmo 
Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo 

Tel : 515248312; e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz 

 
ZÁPIS  č. 9 ze zasedání  VV OFS Znojmo 9.8. 2010    

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

2. )  Kontrola zápisu VV č. 8         
3. )  Došlá a odeslaná pošta 
4. )  Příprava soutěžního ročníku 2010/2011 
5. )  Plán práce VV na 2.pololetí 2010 
6. )  Hodnocení výběrů OFS Znojmo 
7. )  Různé 
 

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

2. )  p.Hodák seznamuje VV s výsledovkou hospodaření za 1.pololetí 2010. 
 
3. )   Došlá pošta:  
 Firma Antee s nabídkou nových webových stránek – prozatím nebude OFS spolupracovat 
 p.Leitner - seznamuje VV s listinou rozhodčích JmKFS a účastí našich rozhodčích a delegátů 
  - informuje o projektu Bezpečné branky a grantu Fortuny pro oddíly, které mají dvě 

dorostenecká družstva 
 Záloha na dotace ze státního rozpočtu 
 Informace od p.Voženílka o Komisi pro stadiony a hrací plochy – přeposláno emailem oddílům 
 Informace od p.Koláře o novém zdravotnickém centru v Praze – sekretář zajistí vyvěšení na stránky 
  
 
4. )  Příprava soutěží 2010/2011: 

RS je k dispozici oddílům, rozhodčím,delegátům i funkcionářům 
Vše je připraveno k začátku nového soutěžního ročníku 

 
5. )  Plán práce VV na 2.pololetí 2010: 
 Byl schválen VV a bude přílohou tohoto zápisu 
 
6.) Hodnocení výběrů OFS: 

 Trenéři výběrů zůstávají ve stejném složení 
 Sekretář zajistí rozeslání tiskopisu k nahlášení talentů do výběrů okresu oddílům  
 

 



7.)  Různé: 
  p.Kolesa- informuje o přípravě reprezentačního výběru žákyň-pověřen VV ve spolupráci s p.Staškem, 
                                        bude doplněno na výjezdním zasedání VV JmKFS + VV OFS Znojmo + předsedů OFS  
                - seznamuje VV s listinou rozhodčích pro OP – VV bere na vědomí 
  - žádá za KRD příspěvek 7000,- na rok na ocenění rozhodčích za výkonnost v nastávajícím 

soutěžním ročníku a příspěvek 1000,- (500,- podzim + 500,- jaro)na vybavení pro každého 
nového rozhodčího – VV schvaluje – informace a kriteria budou na stránkách OFS 

  VV se zabýval složením jednotlivých komisí – komise zůstávají ve stejném složení 
  VV schvaluje – odměnu 2000,- Kč pro p.Leitnera a 1000,- Kč pro p.Števicu za zpracování RS 
  - příspěvek 1000,- Kč na telefon na 2.pol. 2010 sekretáři za užívání osobního telefonu 

v době nefunkčnosti pevné linky na sekretariátu 
  - návrh HK na zvýšení platu sekretáře o 1500,- Kč hrubého měsíčně s platností od 

1.8.2010 
  - návrh p.Hodáka k zakoupení 3 míčů Adidas pro každý oddíl hrající OP mužů – oddíly 

budou po zakoupení informovány 
                      VV ukládá KRD na příštím VV 23.8. předložit vyhodnocení obsazenosti utkání rozhodčími  
  HK – vypracuje se sekretářem stav placení soutěžních vkladů, povinnost oddílů hrajících OP a III.třídy, 

které nemají mládežnické družstvo uhradit poplatek dle RS a povinnost oddílů, které nemají 
registrovaného rozhodčího uhradit  

  Sekretář a p.Bartoš mají za úkol pokusit se zvolit termín a uskutečnit v září či říjnu turnaj dívek 
středních škol v kopané 

 
  VV na základě doporučení odvolací komise ve složení p.Brabec,p.Hodák a p.Kříž rozhodl, že 

odvolání oddílu Přímětic proti rozhodnutí DK bylo zamítnuto z důvodu nesplnění náležitostí pro 
podání odvolání.  

  Odvolací poplatek se nevrací. 
   

 
Příští zasedání  V V OFS  se koná 23.8.2010 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS. 

 
         Zdeněk  Leitner  v. r.                                   Roman Švarc 

                     předseda O F S                        sekretář OFS 


