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

ZÁPIS č. 9 ze zasedání VV OFS Znojmo 19.9. 2011
Přítomni : Leitner, Kolesa, Kříž, Brabec, Slabý, Tesařík,
Omluveni: Hodák, Skopal,
Nepřítomni: Bartoš,
Hosté: Gallusová
Program:

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

Zahájení
Kontrola zápisu VV č.8
Došlá a odeslaná pošta
Hospodářské náležitosti
Činnost sportovních tříd a sportovního centra
Hodnocení práce rozhodčích a delegátů
Různé

1. ) Přítomné přivítal předseda p. Leitner a seznámil je s programem.
2. ) Všechny úkoly byly splněny.
3. ) Došlá pošta:
Dotaz Těšetice na nastoupení hráčů v soutěžích přípravek – předáno KM
Žádost Mramotic na příspěvek na nově založené družstvo dorostu – VV schvaluje 3000,- Kč
Možnost zapojení se do celovečerního filmu Okresní přebor pro oddíly okresu – předáno oddílům a
vyvěšeno na stránkách OFS
Dotace ze SR program III a IV – sekretář předal oddílům a vyplněné žádosti byly předány na FAČR
Troskotovice – žádost o prominutí poplatku pro oddíl bez mládeže – VV neschvaluje
Zápis VV JmKFS – p.Leitner informuje o obsahu tohoto jednání
Práče – žádost oddílu o splátkový kalendář pokuty od DK ve výši 9000,- - VV schvaluje, splatnost
pokuty 29.2.2011
Nabídka světelné tabule – přeposláno oddílům
Školení trenérů licence „B“ – informace budou poskytnuty oddílům mailem a na webu OFS
TR JmKFS – návrh na zřízení krajské soutěže přípravek
Projekt Bezpečné branky – p.Leitner seznamuje VV s oddíly, které branky dostaly a které dostanou
v další fázi projektu
Talentovaní rozhodčí – předáno KR
Akce Pomáháme Vám růst – sekretář byl na jednání se společností – OFS pomůže při pořádání této
akce
4. ) Hospodářské náležitosti:
Jednání VV byla přítomna i slečna Gallusová – VV ji schvaluje jako novou účetní OFS a její odměnu
2000,- Kč měsíčně + možné mimořádné odměny za práci
VV schvaluje uzavření nové pracovní smlouvy se sekretářem a výši mzdy 10000,- Kč hrubého
Sekretář zajistí s OTS: a) předání kopií všech dokladů OFS od 1.1.2011 do 30.9.2011 - termín
předání 3.10.2011 v 9:00

b) převedení finančních prostředků z účtu OTS na účet OFS
c) provedení účetní uzávěrky k 30.9.2011
d) oznámení o získání právní subjektivity OFS
Všechny výše uvedené body budou písemně oznámeny OTS.
Sekretář zajistí převod smluv na internet a telefony na OFS
VV schvaluje odkoupení nábytku od OTS za úhradu 5000,- Kč
Sekretář písemně vyrozumí oddíly o založení účtu OFS a o zasílání veškerých poplatků na tento účet
Sekretář bude informovat oddíly o změně úředních hodin od 1.10.2011
Sekretář provede urgenci pokut – splatnost 5.10.2011
Dotace na mládež – smlouvy jsou podepsány, oddíly mohou vyúčtovávat – sekretář informuje oddíly
VV pověřuje sekretáře ke koupi multifunkčního zařízení
5. ) Činnost sportovních tříd a sportovního centra:
Tento bod byl odložen
6.) Hodnocení práce rozhodčích a delegátů:
Soutěže jsou rozehrány – práce rozhodčích na dobré úrovni s malými nedostatky v delegaci rozhodčích
Rozhodčí OFS pískají v nových dresech získaných sponzorsky od p.Slepičky – sekretář zajistí písemné
poděkování
7. ) Různé:
Sekretář zajistí přání k narozeninám panu Skopalovi
VH FAČR – p.Leitner se zúčastnil této VH a podrobně informoval VV o jejím průběhu a o průběhu
setkání delegátů Moravy v Prostějově před VH
VV velice kladně hodnotí organizaci zápasů Memoriálu Václava Ježka v Moravském Krumlově

Příští zasedání V V OFS se koná 17.10.2011 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS .
Zdeněk Leitner v. r.
předseda O F S

Roman Švarc
sekretář OFS

