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Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo 
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ZÁPIS  č. 7 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 25.6. 2013    

 
Přítomni :   Leitner, Kolesa, Večeřa, Mašek, Brabec, Slabý, Kříž 
Omluveni:   Hodák, Bartoš 
Nepřítomni:  
Hosté:   Stašek – předseda KM,  
 
Program: 1. )  Zahájení 

2. )  Kontrola zápisu VV č.6        
3. )  Došlá a odeslaná pošta 
4. )  Vyhodnocení soutěží OFS Znojmo 
5. )  Soutěže 2013/2014 
6. )  Rozpis soutěží 2013/2014 - návrh 
7. )  Různé 
  

1. )  Přítomné přivítal předseda p. Leitner a seznámil je s programem.  
 

2. ) Bezpečné branky 2014 – odesláno na JmKFS – VV schvaluje návrh branek pro oddíly Horní Kounice, 
Suchohrdly, Mikulovice, Únanov, Jaroslavice, 

 Smlouva se společností Kinderwelt podepsána – bude představeno na losovacím aktivu 
 Krajské finále přípravek v Šardicích – za OFS ze zúčastnil oddíl Dobšic a obsadil 6.místo 
 Výročí 90 let TJ Tatran Šatov – p.Leitner a Večeřa informují o průběhu akce 
 Nabídka firmy Šampion a.s. – povede jednání sekretář 
    

3. ) Došlá pošta:  
 22.7.2013 – Volba ŘKM v Olomouci – za OFS Znojmo se zúčastní p.Leitner – VV schvaluje 
 Na losovacím aktivu budou oceněni tito funkcionáři – p.Koukal – kniha ME, p.Minařík (Jezeřany), 

p.Bartoš a p.Števica – dárková krabice 
  

4. ) Vyhodnocení soutěží OFS Znojmo: 
      p.Leitner informuje o situaci mužstev v krajských soutěžích – Jevišovice postupují do KP a Únanov 

sestoupil do OP – ostatní oddíly se udržely v krajských soutěžích 
 p.Stašek informuje o průběhu mládežnických utkání v jarní části soutěží 2012/2013 
        

5. ) Soutěže 2013/2014: 
 STK předložila rozdělení mužstev do soutěží okresu – p.Večeřa informuje VV – VV schvaluje rozdělení 

IV.tříd na čtyři s počtem účastníků tři skupiny po jedenácti a jedna s deseti účastníky a jednu skupinu 
dorostu 

 p.Stašek informuje VV o počtu přihlášených družstev do soutěží – p.Leitner, p.Mašek a p.Stašek připraví 
rozdělení do soutěží 

 VV schvaluje možnost střídání 5 hráčů v okresních soutěžích dospělých a dorostu 
 VV výbor potvrzuje předsedy komisí a pověřuje je složením komisí a nahlášení tohoto složení 
 
 



 

6. ) Rozpis soutěží 2013/2014 - návrh: 
 Připomínky k RS jsou komise povinny dodat sekretáři do 4.7.2013 
 

7. )  Různé: 
 p.Brabec - podává zprávu o průběhu utkání Miroslav „B“ – Jezeřany a předání poháru 
                - výhledová reorganizace krajských soutěží dorostu 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příští zasedání  V V OFS  se koná dle plánu práce VV  v zasedací místnosti OFS. 

        

      Zdeněk  Leitner  v. r.                                   Roman Švarc 

                     předseda O F S                        sekretář OFS 


