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

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

ZÁPIS  č. 13 ze zasedání  VV OFS Znojmo 15.11. 2010    
 
Přítomni :  Leitner, Tesařík, Bartoš, Brabec, Kolesa, Kříž 
Omluveni : Slabý 
Nepřítomni: Hodák, Skopal  
Hosté:  Šoukal, Kvapil 
  
Program: 1. )  Zahájení 

2. )  Kontrola zápisu VV č.12         
3. )  Došlá a odeslaná pošta 
4. )  Hodnocení podzimu 
5. )  Termínová listina pro jaro 2011 
6. )  Hospodářské náležitosti 
7. )  Příprava VH OFS Znojmo  
8. )  Halové turnaje 2011 
9. )  Různé 
 

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

2. )   Všechny úkoly byly splněny. 
 
3. )   Došlá pošta:  
 Návrh termínové listiny JmKFS na jaro 2011 – p. Leitner seznamuje 
 Seminář trenérů přípravek v Brně – sekretář předá jména zájemců na JmKFS 
 Turnaj výběrů okresů v hale v Brně 18.11.2010 – vše zajištěno 
 Turnaj BTS Brno 4.12.2010 – sekretář zajistí 
 Dotace ze státního rozpočtu 
 Žádost Policie ČR o zápis z utkání Hevlín-Vlasatice – sekretář odešle 
 Mail od p.Kršky ohledně soutěže na webové stránky OFS – sekretář zajistí vyvěšení v zimní přestávce 
 Žádost o umístění banneru fotbal-trénink na web OFS – VV schvaluje a bude zajištěno 
 Pozvánka na utkání ČR „21“ – Ukrajina „21“ 
 Komuniké z VV ČMFS - Projekt Solidarity 
 Úmrtí p.Baláše předsedy OFS Vyškov  
 Utkání Hevlín – Vlasatice – opakováno 
 Mail z Komise pro stadiony a hrací plochy 
    
 
4. )  Hodnocení podzimu 2010: 
 p. Tesařík (KM) – informuje o průběhu – zprávu předá sekretáři 
 p. Kvapil (DK) – předá zprávu sekretáři 
 p. Kolesa (KRD) – předá zprávu sekretáři 
 Předsedové komisí předají do konce roku zprávu za podzim 2010. 
 
 
 



 
5. ) Termínová listina jaro 2011: 

Po schválení termínové listiny JmKFS na jaro 2011 bude schválena termínová listina OFS 
 
6.)  Hospodářské náležitosti: 
 RK provede kontrolu hospodaření a inventarizaci 
  
7. )  Příprava VH OFS Znojmo: 
 Předběžný termín VH je 11.2.2011, po jejím konci proběhne aktiv oddílů před jarní soutěží  
 
8. ) Halové turnaje 2011: 
 p. Tesařík dodá plán turnajů, objednávky na haly odešle sekretář 

 
9.)  Různé: 
  Předběžný termín slavnostního ukončení roku je 10. nebo 11.12.2010 
  p. Kolesa – připraví plán práce VV na 1.pol. 2011 
  -  KRD navrhuje rozhodčí na postup do soutěží JmKFS – Valenta,Vařacha a náhradník Fiala – 

VV schvaluje se zajištěním obsazení utkání OFS 
  - turnaj rozhodčích v Brně 27.11.2010 – KRD žádá o příspěvek 1000,- Kč na startovné – VV 

schvaluje 
  - informuje VV o konání semináře rozhodčích v termínu 22. a 23.1.2011 ve Vranovské Vsi 
 VV schvaluje odměnu 1000,- Kč – p.Bence, p.Hrůza, p. Vodák Lad.,p. Števica a p. Palička Lub. 

  
 

Příští zasedání  V V OFS  se koná dle plánu práce na 1.pol. 2011, který bude zpracován. 

 
         Zdeněk  Leitner  v. r.                                   Roman Švarc 

                     předseda O F S                        sekretář OFS 


