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

ZÁPIS č. 7 ze zasedání VV OFS Znojmo 9.8. 2011
Přítomni : Leitner, Kolesa, Kříž,Hodák, Brabec, Tesařík,
Omluveni: Skopal, Slabý, Bartoš,
Nepřítomni:
Program:
1. ) Zahájení
2. ) Kontrola zápisu VV č.6
3. ) Došlá a odeslaná pošta
4. ) Příprava soutěžního ročníku 2011– 2012
5. ) Plán práce VV OFS – 2.pololetí 2011
6. ) Hodnocení výběrů OFS Znojmo
7. ) Různé
1. ) Přítomné přivítal předseda p. Leitner a seznámil je s programem.
2. ) Všechny úkoly byly splněny.
3. ) Došlá pošta:
Změna názvu oddílu Jaroslavice na SK Sokol Jaroslavice
Zápis VV JmKFS – p.Leitner seznamuje VV s obsahem tohoto zasedání
Směrnice střídavý start
Zpráva z FAČR ohledně termínu konání mimořádné VH FAČR
Dopis FAČR o jednání s ČSTV
Pozvánka na setkání předsedů OFS
Výsledná zpráva hospodaření OFS za 2.čtvrtletí – HK spolu se sekretářem provedou kontrolu
4. ) Příprava soutěžního ročníku 2011/2012:
Soutěže jsou nachystány k rozehrání
Rozpis soutěží je hotov a oddíly si ho mohou vyzvedávat
5. ) Plán práce VV na 2.pololetí 2011:
VV schvaluje tento plán práce – sekretář zajistí vyvěšení na stránkách OFS
6.) Hodnocení výběrů OFS:
VV poukazuje na špatné výsledky výběrů OFS
Na příští zasedání sekretář zajistí pozvání trenérů výběrů – ti si připraví harmonogram těchto výběrů
7.) Různé:
p.Brabec seznamuje VV o dresech pro rozhodčí od pana Slepičky
p.Kolesa - předkládá VV nominační listinu rozhodčích OP a delegátů pro podzim 2011 – VV bere na
vědomí
- žádá p.Leitnera o dotaz na vyřazení p.Poláčka z listiny DS ŘKM
Žádost OÚ o zakoupení nového mobilního telefonu – sekretář zajistí vrácení starého a nákup nového
mobilního telefonu
Žádost KR o vyplacení odměn pro rozhodčí – VV schvaluje a sekretář zajistí ve spolupráci s KR

Nákup nové tiskárny na sekretariát OFS – úkol pokračuje pro sekretáře
VV schvaluje odměnu 3000,- Kč pro sekretáře a 1000,- Kč pro p.Števicu za vypracování RS
Oddíly bez mládeže – sekretář zajistí rozeslání složenek oddílům Suchohrdly u Miroslavi,Křepice,
Krhovice,Chvalovice,Hostim,Břežany,Litobratřice,Troskotovice – termín splatnosti 15.9.2011.
VV schválil složení Odvolací komise – p.Kolesa – předseda OK, P.Hodák a p.Tesařík
p.Leitner seznamuje VV s kroky spojenými se získáním právní subjektivity OFS – sekretář pošle členům
VV materiály
VV hodnotil účast oddílů na losovacím aktivu – diskuzní příspěvky byly zodpovězeny na aktivu
Příprava akce Pomáháme vám růst – spolupráce FAČR, OFS a České spořitelny
Otevření hřišť v Litobratřicích a Suchohrdlech u Zn. – STK provede kontrolu způsobilosti areálů

Příští zasedání V V OFS se koná 22.8.2011 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS .
Zdeněk Leitner v. r.
předseda O F S

Roman Švarc
sekretář OFS

