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

ZÁPIS č. 10 ze zasedání VV OFS Znojmo 17.10. 2011
Přítomni : Leitner, Kolesa, Kříž, Brabec, Slabý, Tesařík, Hodák, Bartoš,
Omluveni:
Nepřítomni: Skopal,
Hosté: Kvapil, Šoukal, Palička, Zálešák
Program:

1. )
2. )
3. )
4. )
5. )
6. )
7. )
8. )

Zahájení
Kontrola zápisu VV č.9
Došlá a odeslaná pošta
Rozbor chování hráčů a funkcionářů
Práce TMK – doškolovací seminář
Stav sportovišť a sportovních areálů
Hospodářské náležitosti
Různé

1. ) Přítomné přivítal předseda p. Leitner a seznámil je s programem.
2. ) Urgence pokut – sekretář informuje VV o stavu plnění
Dotace oddílům na mládež – sekretář informuje oddíly, že je třeba vyúčtovat do 1.11.2011 na OFS
Převod finančních prostředků z OTS ČSTV na účet OFS – sekretář informuje, že k převodu došlo a peníze
jsou na cestě
Poděkování p.Slepičkovi za sponzorské dresy pro rozhodčí OFS – zajistí p.Kolesa
3. ) Došlá pošta:
VV FAČR – složení nové KR – p.Leitner předává informaci o obsahu zápisu
Školení trenérů licence „B“ – p.Leitner informuje o termínu a programu tohoto školení
TR JmKFS – p.Leitner a p.Palička informují VV o stavu plnění oddílů z okresu Znojmo hrajících
soutěže JmKFS – čl22 odst. 1 a 2 RS JmKFS – kvalifikace trenérů
Dopis z OFS Praha-západ
Mimořádná VH FAČR – 17.listopadu 2011 – VV schvaluje p.Leitnera jako delegáta za OFS Znojmo
VH Chvalovice – p.Leitner byl na této VH a předává informaci o jejím průběhu
Výjezdní zasedání VV JmKFS – sekretář a p.Leitner se zúčastnili – předávají zprávu
Turnaj výběrů OFS na Slovanu Brno – sekretář a p.Leitner podávají informaci o výsledcích a průběhu
Akce Pomáháme Vám růst – proběhla na UT v Husových sadech – sekretář a p.Leitner informují o
průběhu
Odvolání Olbramovice a p.Karla Nováka – VV schválil Odvolací komisi ve složení Bartoš,Brabec a
Kříž – OK rozhodla o ponechání trestu p.Nováka, ale o snížení peněžitého trestu pro oddíl Olbramovice
z 3000,- Kč na 1500,- Kč – sekretář zajistí vyvěšení tohoto rozhodnutí a navrácení
odvolacího poplatku
Nabídka využití UT v Husových sadech na turnaj pořádaný OFS – p.Kolesa a sekretář budou jednat
s panem Šturalou

4. ) Rozbor chování hráčů a funkcionářů:
p.Kvapil informuje VV o počtu a vážnosti provinění – upozorňuje na větší počet provinění funkcionářů
5. ) Práce TMK – Doškolovací seminář:
p.Palička informuje VV o konání doškolovacího semináře – 26.11.2011 v Althánském paláci ve Znojmě
– cena 400,- Kč, pro trenéry s propadlým průkazem 700,- Kč – sekretář zajistil rozeslání
pozvánek,vyvěšení na webu a vydání ve Znojemsku
6.) Stav sportovišť a sportovních areálů:
VV prodiskutoval stav sportovišť na okrese Znojmo – a vynaloží snahu v akci Zelený trávník na získání
dotace pro oddíl okresu Znojmo
7. ) Hospodářské náležitosti:
Pánové Zálešák,Hodák,Šoukal,Švarc a slečna Gallusová zajistí kontrolu po předání dokladů od OTS
ČSTV
VV schválil úhradu vstupenek na utkání 1.SC Znojmo – AC Sparta Praha pro členy VV a členy
odborných komisí OFS
Míče pro III. a IV.třídy – VV schvaluje nákup 110 míčů pro oddíly III.tříd (každý 2ks) a oddíly IV.tříd
(každý 1ks) – zajistí p.Hodák
Spolupráce s firmou Heineken – peníze pro oddíly Hostan OP budou k dispozici na sekretariátu OFS
během příštího týdne a sekretář poté vyzve oddíly k jejich vyzvednutí
Návrh p.Leitnera – cestovné funkcionářů OFS proplácet od 1.10.2011 ve výši 4 Kč/km – VV potvrdil
rozhodnutí VH o výši cestovného funkcionářů 5 Kč/km.
Dotace 2012 pro oddíly program III. a IV.– byl zadán hraniční termín – p.Leitner ve spolupráci se
sekretářem oslovil oddíly a několik žádostí bylo podáno na FAČR
8. ) Různé:
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

Příští zasedání V V OFS se koná 14.11.2011 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS .
Zdeněk Leitner v. r.
předseda O F S

Roman Švarc
sekretář OFS

