
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 dne 12.11. 2012    

 
Přítomni :  Leitner, Kolesa, Slabý, Brabec, Kříž, Bartoš, Hodák, Tesařík, 
Omluveni:   
Nepřítomni: Skopal,  
Hosté:   Vodák Vl., Kvapil 
 
Program: 1. )  Zahájení 

2. )  Kontrola zápisu VV č.10        
3. )  Došlá a odeslaná pošta 
4. )  Termínová listina jaro 2013 
5. )  Hospodářské náležitosti  
6. )  Příprava VH OFS Znojmo 2013 
7. )  Halové turnaje 2013 
8. )  Hodnocení podzimu 
9. )  Různé 
  

1. )  Přítomné přivítal předseda p. Leitner a seznámil je s programem. 
 
2. )  Všechny úkoly byly splněny. 
   
3. ) Došlá pošta:  
 Dotace z FAČR ve výši 2080,- Kč – nepodléhá vyúčtování 
 Dotace 10 000,- Kč z KM FAČR na výběry OFS 11ti a 12ti letých – sekretář spolu s ekonomkou zajistí 

vyúčtování  
 Oznámení o možnosti návrhu kandidátů na cenu Fair-play 
 Změna adresy sekretariátu JmKFS – nová adresa je JmKFS, Vídeňská 9, Hala Morenda, Brno, 639 00 
 Propozice halového turnaje výběrů OFS – Hodonín 20.11.2012 – sekretář vše zajistil 
 Dopis p. Maška ohledně vyjádření paní Damkové – VV se seznámil s obsahem dopisu 
 
4. ) Termínová listina jaro 2013: 
 Odložené kolo krajských soutěží bude sehráno jako poslední kolo jarní části soutěží 
 p.Leitner seznámil VV s návrhem termínové listiny JmKFS – začátek soutěží 31.3.2012 – OFS naváže 
   
5. )  Hospodářské náležitosti: 
 Dotace na členskou základnu – doposud nevyúčtovalo 40 oddílů – členové VV a sekretář si tyto oddíly 

rozdělili a budou je urgovat ke splnění vyúčtování 
 Dotace z MŠMT na chod sekretariátu – sekretář zajistí vyúčtování spolu s ekonomkou 
 Smlouva se společností Heineken – p.Hodák informuje VV o podpisu smlouvy na rok 2012 – peníze 

oddílům budou rozděleny na jaře 
 Sekretář předložil VV od ekonomky výsledovku hospodaření OFS za 3.čtvrtletí 2012 
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6. )  Příprava VH OFS Znojmo 
 Sekretář informoval VV o obsazení sálu ke konání VH – nový termín VH OFS Znojmo je 19.1.2012 – 

místo bude upřesněno 
 Příprava zprávy RK za rok 2012 na VH – sekretář zajistí od RK 
 Odeslání pozvánek na VH měsíc před termínem této VH oddílům – zajistí sekretář  
 VV OFS Znojmo nesouhlasí se systémem delegace na VH JmKFS – VV žádá o poměrné zastoupení 5 

z každého okresu – p.Leitner předá VV JmKFS 
 
7. )  Halové turnaje 2013: 
 p.Tesařík předal VV písemný materiál s harmonogramem turnajů – veškerou organizaci bude řešit ve 

spolupráci se sekretářem 
 
8. )  Hodnocení podzimu: 

p.Leitner hodnotí průběh krajských soutěží a umístění oddílů OFS Znojmo v soutěžích JmKFS 
p.Leitner zadal předsedům jednotlivých odborných komisí vypracování zpráv o práci komisí – termín 
odevzdání 20.12.2012 
p.Vodák Vladan (STK) informoval o odehrání podzimní části soutěže, zbývají dohrávky 17.11.2012 
p.Tesařík (KM) zhodnotil podzim v mládežnických soutěžích 
p.Kolesa (KR) pojednává o práci KR 
p.Kvapil (DK) upozorňuje na zvýšení počtu vyloučených a závažnost těchto provinění, na základě výše 
uvedeného se VV rozhodl před VH zveřejnit v tisku článek, ve kterém zhodnotí práci OFS za rok 2012 
s klady i zápory – tento článek vypracují p.Leitner, p.Hodák a p.Kolesa 

 
9. )  Různé: 
 Turnaj středních škol v kopané 14.11.2012 – p.Leitner sděluje, že turnaj je v Jevišovicích nachystán 
 Výměna registračních průkazů – sekretář seznamuje VV se směrnicí k této výměně 
 Spolupráce OTS ČSTV a OTS – p.Leitner informuje o obsahu jednání s p.Štěpánem – sekretář zajistí 

vypracování faktury k přefakturování nákladů 
 Doškolovací seminář trenérů licence „C“ – vše nachystáno – koná se 1.12.2012 
 Zájezd JmKFS na utkání Bayernu Mnichov – VV schvaluje zaplacení 1200,- na tento zájezd sekretáři 
 p.Kolesa žádá VV o příspěvek 1000,- Kč na startovné na turnaj rozhodčích v Humpolci – VV schvaluje 
 Sekretář zajistí kontrolu životních jubileí funkcionářů OFS v roce 2012  
 Slavnostní ukončení roku OFS Znojmo se bude konat 15.12.2012 – p.Hodák zajistí Hotel Prestige jako 

místo konání, v případě potřeby realizovat toto setkání jinde, náhradní umístění je restaurace Diana 
 VV schválil Odvolací komisi ve složení p.Brabec, p.Kříž a p.Bartoš ve věci odvolání oddílu Litobratřice 

vůči rozhodnutí DK      
 
 
 
 
 
 
 
 

 Příští zasedání  V V OFS  se koná 10.12.2012 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS. 
        
      Zdeněk  Leitner  v. r.                                   Roman Švarc 

                     předseda O F S                        sekretář OFS 


