
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. 9 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 17.9. 2012    

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

2. )  Kontrola zápisu VV č.8        
3. )  Došlá a odeslaná pošta 
4. )  Činnost sportovních tříd a sportovního centra 
5. )  Hospodářské náležitosti  
6. )  Hodnocení práce s talenty - rozhodčí 
7. )  Různé 
  

1. )  Přítomné přivítal předseda p. Leitner a seznámil je s programem. 
 
2. )  Žádosti oddílů v Programu IV. – přes OTS ČSTV odevzdaly oddíly Chvalovice, 1.SC Znojmo, Tasovice a 

Miroslav a s doporučením OFS Suchohrdly a Suchohrdly u Miroslavi 
 Teplákové soupravy pro trenéry výběrů OFS – sekretář objednal, čeká na expedici 
 Diskuzní fórum na stránkách OFS – upraveno pouze pro registrované uživatele 
   
3. ) Došlá pošta:  
 Informace z JmKFS – v rámci kraje a okresu jsou povoleny střídavé starty přípravek i v soutěžích stejné 

úrovně – sekretář zajistí vyvěšení na stránkách OFS a rozeslání oddílům – VV schvaluje 
 Propozice turnaje výběrů OFS, který se koná 28.9.2012 v Moravském Žižkově – sekretář zajistí 

stravování, autobus a nominaci reprezentantů 
 Podpis smluv na Bezpečné branky – sekretář informoval oddíly, kterých se to týká 
 Rezignace předsedy KR JmKFS pana Rabušice – p.Leitner informuje o obsahu 
 
4. ) Činnost sportovních tříd a sportovního centra: 
 p.Steinhauser – šéftrenér mládeže 1.SC Znojmo – předává VV obsáhlou zprávu o fungování sportovního 

centra ve Znojmě, informuje o výsledcích, trenérském obsazení a budoucích plánech 
   
5. )  Hospodářské náležitosti: 
 VV vyslovuje nespokojenost s prací předsedy HK pana Hodáka 
 Sekretář předal VV stav hospodářského plnění klubů vůči OFS – sekretář kontaktuje oddíly, které nemají 

uhrazeno, ať tak učiní do 20.9.2012, poté všechny předa k řešení do DK 
 VV ruší poplatek za neregistrovaného rozhodčího pro oddíly 1.SC Znojmo a TJ Kohouti Mackovice 
 VV ponechává poplatek 5000,- Kč pro oddíly Troskotovice, který nemá povinnou mládež 
 Sekretář informuje VV o obdržení dotace pro oddíly a pro OFS na základě členské základny – sekretář a 

ekonomka zajistí jejich správné vyúčtování 
 p.Šoukal – předseda RK – byla provedena kontrola hospodaření a plnění úkolů OFS, byly zjištěny drobné 

nedostatky pouze administrativního charakteru, finanční stránka v pořádku 
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6. )  Hodnocení práce s talenty: 
 p.Slabý – mentor rozhodčího Janíčka informuje o výkonech tohoto rozhodčího 
 p.Kolesa předává zprávu o chystaných akcích KR OFS pro mladé talentované rozhodčí 
  
 
7. )  Různé: 
 p.Kolesa pojednává o výběrech dívek – VV schvaluje finanční stránku těchto akcí 
 Sekretář osloví OFS Blansko a OFS Vyškov o možnosti konání přátelského utkání či turnaje výběrů OFS 

dívek – VV schvaluje realizační tým ve složení Švarc, Kolesa a Stašek 
 p.Brabec – dotaz p.Vlastimila Staňka, který byl vyhlášen hráčem měsíce v HOSTAN OP o obdržení 

odměny – sekretář kontaktuje Heineken k vyřešení této záležitosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 

 Příští zasedání  V V OFS  se koná 15.10.2012 v zasedací místnosti OFS. 
        
      Zdeněk  Leitner  v. r.                                   Roman Švarc 

                     předseda O F S                        sekretář OFS 


