
Ok resn í  f o tb a lo vý  sva z  Zno jm o  
Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo 

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

ZÁPIS  č. 11 ze zasedání  VV OFS Znojmo 14.11. 2011    
 
Přítomni :  Leitner, Kolesa, Kříž, Brabec, Slabý, Tesařík, Bartoš, 
Omluveni:  Hodák 
Nepřítomni: Skopal, 
Hosté:   
Program: 1. )  Zahájení 

2. )  Kontrola zápisu VV č.10         
3. )  Došlá a odeslaná pošta 
4. )  Hodnocení podzimu 

   5. )  Termínová listina pro jaro 2012 
6. )  Hospodářské náležitosti 
7. )  Halové turnaje 2012 
8. )  Příprava VH 
9. )  Různé 
  

1. )  Přítomné přivítal předseda p. Leitner a seznámil je s programem. 
2. )  Účtování dotací na mládež – sekretář informuje o stavu plnění od oddílů  
 Převod zůstatku z účtu OTS na účet OFS – splněno 
 Poděkování panu Slepičkovi za sponzorské dresy rozhodčím – písemně provedla KR 
 Zaslání rozhodnutí odvolací komise a vrácení odvolacího poplatku a části pokuty – sekretář splnil 
 Stálé složení odvolací komise – VV schvaluje návrh pana Leitnera k ustanovení stálé odvolací komise ve 

složení Brabec,Bartoš,Kříž 
 Možnost většího využití UT v Husových sadech – sekretář s p.Kolesou byli na jednání na SN Znojmo a 

připraví možnost pořádání turnaje okresních oddílů 
 Kontrola dokladů od OTS – sekretář informuje o předávání dokladů k vyúčtování dotací ze SR 
 Míče pro oddíly hrající III. a IV.třídy – jsou k dispozici, budou předány na jarním aktivu oddílů 
 Zajištění Sportovní haly na finále halových turnajů mládeže OFS – sekretář zajistil na 11.2.2012 
 Propozice turnaje výběrů OFS 11ti a 12ti letých – rozeslány na jednotlivé okresy a JmKFS, sekretář zajistí 

poháry na tuto akci, nominaci hráčů,občerstvení zajistí členové VV, p.Kolesa zajistí dvě zdravotnice – VV 
schvaluje odměnu ve výši 200,- Kč pro každou 

 Hráč měsíce v Hostan OP – za měsíc září (Samek Milan-IE Znojmo) a říjen (Bloudíček Karel-TJ Bohutice) 
odevzdáno – pro jarní část sezony bude zpracován systém určení tohoto hráče 

   
3. ) Došlá pošta:  
 Propozice turnaje O pohár předsedy BTS – sekretář potvrdil účast a propozice předá trenéru p.Kotlanovi 
 Pozvánka + Delegační lístky na VH FAČR 17.11.2011 – za OFS se zúčastní p.Leitner 
 Pozvánka na zasedání moravské komory v Olomouci před VH FAČR – zúčastní se p.Hodák 
 Vyúčtování dotace 10000,- na výběry OFS – sekretář zajistí předložení na JmKFS 
 Žádost TJ Petrovice o odměnění dlouholetého funkcionáře p.Vespalce – VV schvaluje na aktiv oddílů 
  
4. ) Hodnocení podzimních soutěží: 
 p.Leitner informuje o umístění mužstev z okresu Znojmo v soutěžích řízených JmKFS 
 Sekretář předkládá návrh rozlosování dorosteneckých soutěží OFS pro jaro 2012 
 p.Tesařík předává VV zprávu o soutěžích mládeže za podzim 2011 
 Sekretář zajistí na prosincové zasedání pozvání předsedů komisí  
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5. ) Termínová listina pro jaro 2012: 
 Pravděpodobný začátek soutěží na okrese je 1.4.2012 – po schválení termínové listiny JmKFS zpracovat 

termínovou listinu OFS a dát k dispozici oddílům 
 
6.)  Hospodářské náležitosti: 
 Dotace MŠMT na chod OFS – sekretář pracuje spolu s ekonomkou na zpracování těchto dotací 
 VV žádá o vytvoření účetní uzávěrky za rok 2011 a návrh rozpočtu na rok 2012 
 VV žádá revizní komisi do konce ledna o provedení inventarizace majetku a zapsání nových skutečností 
 Platební morálka oddílů – sekretář informuje VV o stavu plnění – během příštího týdne bude rozeslána 

urgence 
 Spolupráce s firmou Heineken – peníze pro oddíly Hostan OP jsou k dispozici na účtu OFS a budou 

rozeslány oddílům – zaslán také průvodní dopis 
 VV schválil odměnu slečně Gallusová za měsíce říjen a listopad ve výši 3000,-/měsíc za vedení účetnictví  
 
7. )  Halové turnaje mládeže: 
 p.Tesařík předložil VV rozlosování halových turnajů mládeže – sekretář zajistí jeho rozeslání oddílům a 

vyvěšení na stránkách OFS 
 
8. )  Příprava VH: 
 VV navrhuje termín konání VH a aktivu oddílů před jarní částí sezony na 17.2.2012 od 16:30 hod. – 

sekretář zajistí sál 
 
9. )  Různé: 
 VV podporuje p.Peltu jako kandidáta na předsedu FAČR 
 Návrh organizace turnaje středních škol v kopané ve spolupráci s p.Robertem Procházkou – VV 

schvaluje a je nakloněn konání této akce 
 Sekretář se pokusí zajistit sportovní halu ve Znojmě ke konání finálového turnaje žáků a přípravek OFS 
 Meziokresní turnaj výběrů OFS 29.11.2011 – hala zajištěna, na příštím zasedání bude doplněn zbytek 

organizace – propozice připraví p.Kolesa ve spolupráci s KM 
 STK za spoluúčasti sekretáře bude pro firmu Heineken vybírat „Hráče měsíce“ v Hostan OP – počínaje 

měsícem září 
 Turnaj středních škol v kopané k 17.listopadu – je zajištěn na 16.11.2011 – autobus i rozhodčí zajištěno  
 p.Kolesa podává zprávu o ukončení práce p.Kolesy Pavla v KR–nový člen Jan Vařacha – VV schvaluje 
 podává informaci o zařazení rozhodčích Nikolaje P. a Fialy T. na licenci C – VV bere na      vědomí 
 žádá VV o proplacení 2 aut a startovného na turnaj rozhodčích, který se koná 3.12.2011 v Brně – VV 

schvaluje 
 seminář rozhodčích se bude konat 21. a 22.1.2012–KR žádá o příspěvek 5000,- Kč–VV schvaluje 
 KR žádá o vyúčtování 7000,- z Konvence UEFA – ve spolupráci se sekretářem  
 Předpokládaný termín slavnostního ukončení roku OFS je 9.12.2011 – sekretář zajistí jedno z navržených 

míst  
 VV schvaluje 1000,- Kč p.Laštůvkovi a 1000,- p.Hrůzovi za práci v obsazovacím úseku  
 

         Příští zasedání  V V OFS  se koná 9.12.2011 v 15:30 hod. před slavnostním ukončením roku. 
        
      Zdeněk  Leitner  v. r.                                   Roman Švarc 

                     předseda O F S                        sekretář OFS 


