
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. 10 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 15.10. 2012    

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

2. )  Kontrola zápisu VV č.9        
3. )  Došlá a odeslaná pošta 
4. )  Rozbor chování hráčů a funkcionářů 
5. )  Hospodářské náležitosti  
6. )  Práce TMK – doškolovací seminář 
7. )  Stav sportovišť a sportovních areálů 
8. )  Různé 
  

1. )  Přítomné přivítal předseda p. Leitner a seznámil je s programem. 
 
2. )  Teplákové soupravy pro trenéry výběrů OFS – úkol splněn 
 Podpis smluv na převod Bezpečných branek do vlastnictví oddílů okresu Znojmo – po urgenci splněno 
 Umístění pravidel střídavých startů na stránky OFS – splněno 
 Výběry OFS v Moravském Žižkově – veškeré zajištění splněno, zúčastnil se p.Leitner a sekretář – kladné 

hodnocení 
 Výběr OFS dívek – z ostatních okresů bez odezvy, tento výběr sehraje přátelské utkání s Tasovicemi 
   
3. ) Došlá pošta:  
 Pozvánka na turnaj BTS – VV schvaluje účast výběru OFS na tomto turnaji – sekretář zajistí odeslání 

přihlášky 
 Stěhování sekretariátu JmKFS – nové sídlo Vídeňská 9, Brno od 1.11.2012 
 Výjezdní zasedání VV JmKFS – koná se 19.10.2012 – zúčastní se p.Leitner a sekretář 
 Výměna registračních průkazů bude v termínu 1.11.2012-28.2.2013 bezplatně – více informací na 

výjezdním zasedání JmKFS 
 Spolupráce OFS a OTS ČSTV – p.Hodák a sekretář provedou jednání s p.Štěpánem 
 
4. ) Rozbor chování hráčů a funkcionářů: 
 Bude zaneseno do bodu hodnocení podzimu na zasedání 12.11.2012 
   
5. )  Hospodářské náležitosti: 
 Plnění hospodářských náležitostí klubů vůči OFS – vše splněno, pouze oddíl Troskotovice neuhradil ani 

po urgenci poplatek 5000,- Kč – VV předává tento oddíl do DK 
 Dotace pro oddíly na členskou základnu – VV schválil systém účtování a sekretář zajistí vyrozumění 

oddílům a vyúčtuje to s nimi – termín dokončení VV stanovuje na 30.11.2012 
 VV schvaluje 10 000,- Kč příspěvek dorosteneckému družstvu Prosiměřice za postup do krajské soutěže 
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6. )  Práce TMK – doškolovací seminář: 
 p.Palička Lub. (TMK) – informuje VV o počtu trenérů na OFS a informuje o konání doškolovacího 

semináře 1.12.2012 – vše ve spolupráci se sekretářem zajištěno 
 VV schvaluje vytvoření diplomů pro účastníky školení – zajistí sekretář 
 
7. )  Stav sportovišť a sportovních areálů: 
 p.Leitner informuje o stavu sportovišť na okrese Znojmo – vyzdvihuje nově zbudovaná či 

zrekonstruovaná hřiště v Jamolicích, Olbramkostel a Mikulovicích. 
 
8. )  Různé: 
 Turnaj dívek středních škol v kopané – sekretář zajistí informaci o zájmu škol – termín konání 30. nebo 

31.10.2012 na UT v Husových sadech 
 Turnaj chlapců středních škol k 17.11.2012 – termín konání předběžně 14.11.2012 v Jevišovicích na UT 

– zajistí p.Bartoš 
 Talentované přípravky – sekretář a p.Leitner seznamují VV o jednodenních soustředěních hráčů ročníků 

2003,2004,2005 v příštím týdnu – VV schvaluje podílení se na této akci 
 p.Kolesa – žádá VV o příspěvek 1000,- Kč na startovné a 1000,- Kč na cestovné na turnaj rozhodčích na 

OFS Vyškov – VV schvaluje 
p.Hodák – podání žádosti na MěÚ Znojmo o dotaci na chod sekretariátu OFS – VV schvaluje podání                       

žádosti 
              -  jednání se společností Heineken – v jarní části sezony by měl být předán příspěvek oddílům 

III.tříd 
              - turnaj přeshraniční spolupráce a možnost dotace na tento turnaj z EU – VV schvaluje jednání  
p.Kříž se informuje, zda se připravuje na JmKFS opět seminář trenérů přípravek – p.Leitner zjistí 
Volební VH OFS Znojmo – předběžný termín 26.1.2013 – bude upřesněno po výjezdním zasedání VV 

JmKFS a OFS 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 

 Příští zasedání  V V OFS  se koná 12.11.2012 v zasedací místnosti OFS. 
        
      Zdeněk  Leitner  v. r.                                   Roman Švarc 



                     předseda O F S                        sekretář OFS 


