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

ZÁPIS č. 12 ze zasedání VV OFS Znojmo 9.12. 2011
Přítomni : Leitner, Kolesa, Kříž, Brabec, Bartoš, Hodák,
Omluveni: Slabý, Tesařík,
Nepřítomni: Skopal,
Hosté: Kvapil, Adamov, Palička Lub., Vodák Vl.
Program:
1. ) Zahájení
2. ) Kontrola zápisu VV č.11
3. ) Došlá a odeslaná pošta
4. ) Hodnocení podzimu
5. ) Termínová listina pro jaro 2012
6. ) Plán práce VV na 1.pololetí 2012
7. ) Různé
1. ) Přítomné přivítal předseda p. Leitner a seznámil je s programem.
2. ) Účtování dotací na mládež – všechny oddíly vyčerpaly
Dotace MŠMT na chod sekretariátu – dokončeno a předáno na JmKFS
Sekretář spolu s účetní dokončí vyúčtování dotace od KM FAČR a KM JmKFS
Dotace od společnosti Synottip – bude vyúčtováno do konce února 2012
Turnaj středních škol k 17.listopadu v Jevišovicích – p.Leitner vyjádřil spokojenost s tímto turnajem
Turnaj výběrů OFS 11ti a 12ti letých ve Znojmě – zajištění na vysoké úrovní, vykony OFS Znojmo slabší
Turnaj BTS v Brně – p.Leitner pojednává o průběhu a chválí výkony znojemských hráčů
Turnaj rozhodčích v Brně – výsledky vyvěšeny na stránkách OFS a ve Znojemsku
3. ) Došlá pošta:
OTS ČSTV – Sportovec roku 2011 – VV OFS schvaluje následující nominaci:
Kategorie Aktivní sportovec – Vlastimil Hrubý (1.SC Znojmo)
Kategorie Kolektiv mládeže – přípravka Moravský Krumlov
Kategorie Síň slávy – Palička Lubomír
Sekretář zajistí vyplnění nominačních listů a předání OTS.
4. ) Hodnocení podzimních soutěží:
p.Tesařík (KM) – předal na minulém VV písemnou zprávu
p.Vodák Vl. (STK) – hodnotí průběh podzimních soutěží – odehráno bez problémů – na příštím VV
předá písemnou zprávu
p.Kvapil (DK) – přehled trestů byl předán sekretáři a bude vyvěšeno na stránkách OFS
p.Adamov (KR) – informuje o změně členů v KR – již dříve schváleno
- předá písemnou zprávu
- převzal informaci o možnosti objednání nových odznaků rozhodčím
p.Palička Lub. (TMK) – informuje VV o průběhu doškolovacího semináře a o počtu doškolených
5. ) Termínová listina pro jaro 2012:
Předložena od STK písemně – VV schvaluje – sekretář zajistí vyvěšení na stránkách OFS a odeslání
oddílům

6.) Plán práce VV na 1.pololetí 2012:
VV schvaluje – sekretář zajistí vyvěšení plánu práce na stránkách OFS a rozeslání členům VV
7. ) Různé:
p.Kvapil žádá za DK o možnost proplácení cestovného za auto panu Pölderlovi, členovi DK – VV
schvaluje
p.Kvapil navrhuje zanést do RS pokutu ve výši 500,- Kč za nedostavení se předvolaného na zasedání
komisí bez řádné omluvy – VV schvaluje
Žádost KR o proplacení startovného ve výši 1000,- Kč na turnaji rozhodčích v Hodoníně – VV schvaluje

Příští zasedání V V OFS se koná 23.1.2012 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS.
Zdeněk Leitner v. r.
předseda O F S

Roman Švarc
sekretář OFS

