Okresní fotbalový svaz Znojmo
Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo
e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

ZÁPIS č. 11 ze zasedání VV OFS Znojmo dne 13. 11. 2017
Večeřa, Kolesa, Kříž, Peřinka, Mašek, Brabec, Stašek,
Omluveni:
Nepřítomni:
Hosté:
Čech (předseda STK), p. Kvapil (předseda DK), p. Kučma (trenér výběrů OFS), p. Hýbler
(trenér výběrů OFS)
Přítomni :

Program:

1. )
2. )
3. )
4. )
5. )
6. )
7. )

Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu
Kontrola zápisu VV č. 10
Došlá a odeslaná pošta
Příprava VH OFS Znojmo
Výběry OFS Znojmo
Hodnocení podzimu 2017
Různé

1. ) Přítomné přivítal předseda p. Večeřa a seznámil je s programem zasedání. VV pogratuloval pánům
Kolesovi a Švarcovi k životním jubileím.
VV schvaluje za ověřovatele zápisu Jiřího Maška a Pavla Brabce.
2. ) Výjezdní zasedání VV JmKFS – 13. 10. 2017 v Ratíškovicích – zúčastnil se předseda Milan Večeřa –
předává informace z tohoto jednání
Sekretář informuje o jednání s předsedou TMK panem Paulem – školení trenérů licence „C“ se uskuteční
dle termínu FAČR 5.-6. května 2018 a bude se řídit metodikou FAČR, doškolení trenérů TMK zorganizuje
ve spolupráci s p. Schwarzem z JmKFS před startem jarních soutěží
Turnaj středních škol chlapců kopané 24. 10. 2017 v Jevišovicích – zúčastnil se sekretář a předseda OFS,
zúčastnilo se 6 škol našeho okresu – vítěz turnaje GPOA Znojmo
Reprezentační utkání U19 a žen ve Znojmě – p. Večeřa velice kladně hodnocena obě utkání a VV
vyzdvihuje doprovod hráček – výběru dívek OFS na utkání s Islandem
Žádost o dotaci z rozpočtu města Znojma – včas zpracována a odevzdána
Dotace na chod sekretariátu OFS Znojmo z Programu V. – veškeré materiály zpracovány a řádně nahrány
do IS FAČR – finanční prostředky jsou již na bankovním účtu OFS
p. Večeřa informuje VV o dílčí části finančních prostředků z Programu V. druhá část, kterou OFS Znojmo
obdrží – VV schvaluje nákup míčů pro oddíly okresu Znojmo
3. ) Došlá pošta:
Komuniké VV FAČR 10. 10. 2017
Komuniké VV JmKFS 2. 10. 2017
Svolání mimořádné Valné hromady FAČR v Nymburku dne 12. 12. 2017 – za OFS Znojmo se zúčastní
statutární zástupce OFS Znojmo Milan Večeřa. Předseda OFS dále informuje o jednáních spojených s VH
FAČR
VV se zabýval dopisem oddílu Horních Kounic a bere na vědomí stanovisko komise rozhodčích
Pozvánka OS ČUS Znojmo, z. s. na volební valnou hromadu tohoto sdružení – VV schvaluje zpracovat
návrh kandidáta Zdeňka Kolesu na předsedu OS ČUS Znojmo, z. s.
Pozvánka na turnaj „O pohár předsedy MěFS Brno“ – VV schvaluje účast našeho výběru na tomto turnaji,
přihláška byla odeslána

Pozvánka na turnaj rozhodčích pořádaný OFS Brno – venkov – pro nezájem se OFS Znojmo nezúčastní
Metodický pokyn LPO FAČR č. 5/2017 – k pokynu a jeho použití zpracují závazné stanovisko předsedové
DK a STK
4. ) Příprava VH OFS Znojmo:
Termín VH OFS Znojmo je v SO 27. 1. 2018 – sál v restauraci „U Polehňů“ v Příměticích
5. ) Výběry OFS Znojmo:
p. Kučma, člen KM a trenér výběrů informuje o účasti hráčů a výsledcích výběrů OFS na turnajích včetně
turnajů družebních a výběru dívek, dále žádá o proplacení startovného na dvou turnajích výběru OFS dívek
– VV schvaluje
p. Hýbler seznamuje VV s organizací výběrů OFS v uplynulém období a poukazuje v poslední době na
nezájem oddílů aktivně se podílet na reprezentaci našich výběrů
VV zadává trenérům výběrů OFS a KM svolání mítinku s trenéry oddílů okresu a to nejlépe jako součást
halových turnajů mládeže v lednu a únoru 2018
VV zadává KM, aby zpracovala návrh motivačních odměn reprezentantům za účasti na akcích výběrů OFS
6. ) Hodnocení podzimu:
p. Kvapil – předseda DK OFS Znojmo podává zprávu VV o průběhu podzimní části soutěží, poukazuje na
zvýšený počet kontumačních výsledků
p. Peřinka požádal předsedy DK pana Kvapila o vysvětlení některých rozhodnutí DK
p. Čech – předseda STK seznámil VV s vyhodnocením podzimní část soutěží v kategoriích mužů a dorostu
Předseda OFS Milan Večeřa děkuje všem členům odborným komisím za práci v podzimní části soutěžního
ročníku 2017 / 2018
7. ) Různé:
p. Večeřa - předává návrh termínové listiny JmKFS našim komisím ke zpracování okresní termínové listiny
- seznámil VV s materiálním plněním společnosti Kinderwelt ve výši 150 000,- Kč – poukazy
byly oddílům odeslány poštou
- poukazy Znojemského městského pivovaru na odběr naturálního plnění – byly odeslány
oddílům poštou
- informuje o předběžném jednání s dalším partnerem k možné spolupráci
VV schvaluje mimořádnou odměnu sekretáři OFS Znojmo ve výši 3 000,- Kč za zpracování materiálů
k dotacím OFS Znojmo a dotacím oddílům
p. Mašek navrhuje pozitivní motivaci rozhodčím za splnění delegací – úkol na KR ve zpracování plnění
delegací
p. Stašek navrhuje řešení veškerých neúčastí nominovaných reprezentantů do výběrů OFS
VV schvaluje příspěvek na telefon předsedům komisí za rok 2017 ve výši 1000,- - Čech, Kvapil, Stašek,
Peřinka a 500,- Kč trenérům výběru Kučmovi a Hýblerovi
VV schvaluje odměnu 1000,- panu Richterovi za organizaci soutěží OFS Znojmo v podzimní části soutěží
Sekretář OFS a předseda KM p. Stašek předkládají termíny konání halových turnajů mládeže 2018 – termín
projevení zájmu o turnaje ze strany oddílů je 30. 11. 2017
Sekretář předložil VV výsledovku hospodaření k 31. 10. 2017
Termín slavnostního ukončení roku 2017 je 9. 12. 2017 – další organizační kroky podniknou předseda se
sekretářem
p. Kolesa informuje VV o přípravě galavečeru Sportovec okresu 2017 – termín konání 23. 2. 2018

Příští zasedání VV OFS se koná v sobotu 9. 12. 2017 v 15:00 hod.
Milan Večeřa v. r.

Roman Švarc

předseda O F S

sekretář OFS

