Okresní fotbalový svaz Znojmo
Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo
Tel : 515248312; e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

ZÁPIS č. 11 ze zasedání VV OFS Znojmo 20.9. 2010
Přítomni : Leitner,Kolesa,Tesařík,Brabec,Kříž,Hodák
Omluveni : Skopal,Bartoš,Slabý
Nepřítomni:
Hosté:
Program:

1. )
2. )
3. )
4. )
5. )
6. )
7. )

Zahájení
Kontrola zápisu VV č.10
Došlá a odeslaná pošta
Činnost sportovních tříd a sportovního centra
Hospodářské náležitosti
Hodnocení práce rozhodčích a delegátů
Různé

1. ) Přítomné přivítal předseda p. Leitner a seznámil je s programem.
2. ) Úkol HK stále trvá – materiály předal sekretář
3. ) Došlá pošta:
Mail od p.Rehbergera ohledně delegací rozhodčích na utkání mládeže
Žádost o materiály do kroniky města Znojma – sekretář zjistí, jaké materiály dodat a pokusí se zpracovat
Změna vedení v oddílu Krhovic
Seznam atestovaných hřišť s umělým povrchem a doba jejich platnosti
Pracovní návrh (nových) stanov,DŘ bude předán k DK k prostudování
Komuniké VV ČMFS
Informace o studiu práva ve sportu
Pozvánka na utkání reprezentace do 21ti let a reprezentačního „A“ týmu
Propozice turnaje výběrů okresů – sekretář spolu s trenéry výběrů zajistí soustředění i účast na turnaji
Prezentace FL Konsult – peníze pro fotbal
4. ) Činnost sportovních tříd a sportovního centra:
Bylo projednáno na minulém zasedání
5. ) Hospodářské náležitosti:
Sekretář předal soupis neuhrazených částek vůči OFS – ve spolupráci s HK provede urgenci těchto částek
6.) Hodnocení práce rozhodčích a delegátů
p.Kolesa – předává členům VV zprávu KRD
- žádá za KRD o schválení p.Laštůvky jako dalšího člena KRD – VV schvaluje
- předkládá podrobnosti o pojištění neprofesionálních fotbalistů TREFA
7.) Různé:
VV schvaluje – nákup průkazek trenérů v hodnotě 2500,- Kč
p.Hodák informuje o nákupu jiného typu míče pro oddíly hrající OP mužů – předchozí míč byl vyprodán

Příští zasedání V V OFS se koná 18.10.2010 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS.
Zdeněk Leitner v. r.
předseda O F S

Roman Švarc
sekretář OFS

