
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. 7 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 1.8. 2012    

 
Přítomni :  Leitner, Kolesa, Bartoš, Slabý, Tesařík, Brabec, Kříž, 
Omluveni:  Skopal, Hodák, 
Nepřítomni:  
Hosté:   Vodák Ladislav, Peřinka J. ml.      
 
Program: 1. )  Zahájení 

2. )  Kontrola zápisu VV č.6        
3. )  Došlá a odeslaná pošta 
4. )  Příprava soutěžního ročníku 2012– 2013 
5. )  Plán VV OFS – 2.pololetí 2012 
6. )  Členská základna FAČR 
7. )  Různé 
  

1. )  Přítomné přivítal předseda p. Leitner a seznámil je s programem. 
 
2. )  Zařazení Šanova do III.A třídy – VV mění své rozhodnutí a Šanov je zařazen do III.B třídy 
 Výše pokuty při poklesu oddílu pod 7 – zavedeno do RS 
   
3. ) Došlá pošta:  
 Dotace 10 000,- Kč na výběry OFS – vyúčtovat do 31.8.2012 – sekretář zajistí vyúčtování 
 Dotace 250 000,- Kč na chod sekretariátu OFS – vyúčtovat do 31.12.2012 – sekretář zajistí vyúčtování 
 Pozvánka otevření hřiště v Jamolicích – p.Leitner a p.Brabec se zúčastnili a informují o průběhu 

akce,byly předány upomínkové plakety pro obec a oddíl 
 Žádost SK Draci Lechovice o odpuštění pokuty 10 000,- Kč – VV schvaluje 
 odstoupení z funkce předsedy KR p.Adamova a rozpuštění KR 
 
4. ) Příprava soutěžního ročníku 2012-2013: 
 p.Vodák Ladislav (člen STK) – soutěže jsou nachystány k zahájení, STK zůstává ve stejném složení 
 p.Tesařík (předseda KM) – soutěže rozlosovány s malými úpravami, komise ve stejném složení 
 KR byla po odstoupení předsedy pana Adamova rozpuštěna – na předsedy KR je navržen p.Peřinka Jiří 

ml.-VV schvaluje nového předsedy KR, ten předkládá nové složení komise Krška Petr,Vařacha 
Jan,Richter Aleš,Hrůza Jiří a Kolesa Zdeněk – VV bere na vědomí 

 KR předkládá VV nominační listinu rozhodčích pro podzim 2012 – VV bere na vědomí, listina delegátů 
bude doplněna po zasedání KR 3.8.2012 a bude spolu s listinou rozhodčích vyvěšena na webu OFS 

 RS 2012/2013 – sekretář informuje VV o dokončení RS a od pondělí je možné vyzvedávat na OFS a 
v Moravském Krumlově u pana Kršky 

 Oddíly bez mládeže – sekretář zajistí rozeslání dopisů o plnění této povinnosti 
  
5. )  Plán práce VV na 2.pololetí 2012: 
 Sekretář předložil návrh plánu práce VV – VV schvaluje s drobnými úpravami – sekretář zajistí vyvěšení 

na stránky OFS a rozeslání členům VV 
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6. )  Členská základna FAČR: 
 Sekretář provedl výpis z databáze členů oddílů pod OFS Znojmo – p.Leitner předkládá VV 
 
 
7. )  Různé: 
 VV schvaluje pro p.Adamova odměnu za práci předsedu  KR knihu EURO 2012 a plaketu oddílu 

Jamolice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 

 Příští zasedání  V V OFS  se koná 20.8.2012 v zasedací místnosti OFS. 
        
      Zdeněk  Leitner  v. r.                                   Roman Švarc 

                     předseda O F S                        sekretář OFS 


