
Okresn í  fo tba lový  svaz  Zno jmo
Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo

e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

ZÁPIS  č. 2 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 14. 2. 2017

Přítomni :  Večeřa, Peřinka, Mašek, Stašek, Brabec, Kolesa, Kříž

Omluveni: 
Nepřítomni: 
Hosté: 

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 1

3. )  Došlá a odeslaná pošta

4. )  Vyhodnocení volební VH OFS Znojmo

5. )  Předsedové odborných komisí – složení komisí

6. )  Zimní seminář rozhodčích

7. )  Příprava jarní části soutěží

8. )  Informace o halových turnajích

9. )  Informace k volební VH JmKFS

10. )  Různé

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

VV schvaluje za ověřovatele zápisu Zdeňka Kolesu a Antonína Staška.

2. ) Všechny úkoly byly splněny.

3. ) Došlá pošta:

Pozvánka na přátelské utkání ČR – Litva v Ústí nad Labem – 22. 3. 2017

Pozvánka na přátelské utkání ČR „U21“ – Slovensko „U21“ v Karviné – 24. 3. 2017

Pozvánka na VH TJ Olbramovice v sobotu 25. 2. 2017

Zveřejnění nového dotačního programu JmK – sekretář zajistí odeslání oddílům a vyvěšení na stránkách 

OFS

Komuniké ze zasedání VV FAČR

Novelizace předpisů FAČR – obdržely oddíly i všichni členové VV OFS

Nabídka studia VŠ obor Rozhodčí fotbalu – bude rozesláno oddílům a vyvěšeno na stránkách OFS

Turnaje výběrů ročník 2004 a mladší se koná 22. 2. 2017 v Brně a ročník 2005 a mladší se koná 3. 3. 2017 

v Brně – sekretář ve spolupráci s trenéry výběrů a KM zajistí vše potřebné

4. ) Vyhodnocení volební VH OFS Znojmo:

p. Večeřa hodnotí průběh VH OFS Znojmo velice kladně, proběhla plynule dle platných stanov a řádů

Usnesení VH bude zpracováno a podepsáno návrhovou komisí a odesláno na FAČR

Z VH vzešel úkol pro VV OFS na základě otevřeného dopisu SK Tatran Šatov, z.s. – VV zajistí oficiální 

stanovisko FAČR k této problematice



5. )  Předsedové odborných komisí – složení komisí:

       Na předsedu STK je navržen p. Petr Čech a členy STK p. Jozef Števica, p. Vladimír Rychlík a p. Viktor 

Kratochvíl – VV schvaluje

Na předsedu DK je navržen p. Milan Kvapil a členy DK p. Pavel Nevrkla, p. Jan Novák, p. Jaroslav Pölderl 

a p. Ondřej Bence – VV schvaluje

Na předsedu KR je navržen p. Jiří Peřinka ml. a členy KR p. Aleš Richter, p. Zdeněk Adamov a p. Jiří 

Novák – VV schvaluje 

Na předsedu KM je navržen p. Antonín Stašek a členy p. Pavel Kučma a p. Karel Fiala - VV schvaluje

KM předloží VV metodiku pro změny termínů utkáních v soutěžích mládeže 

Na předsedu TMK je navržen p. Miroslav Paul – VV schvaluje 

6. )  Zimní seminář rozhodčích:

Seminář se bude konat 12. 3. 2017 v Dobšicích, informace vyvěšena na stránkách OFS – p. Peřinka 

seznamuje VV s harmonogramem semináře

KR žádá VV o příspěvek na seminář ve výši 4 000,- Kč – VV schvaluje 

Sekretář svazu odešle oddílům návrh nahlášení oddílových rozhodčích či oddílových asistentů rozhodčích –

na základě zpětné vazby budou pozváni na seminář rozhodčích nebo bude zorganizován samostatný 

seminář pro oddílové rozhodčí – zpětnou vazbu do 28. 2. 2017

7.)   Přípravy jarní části soutěží:

Soutěže mužů a dorostu jsou rozlosovány a zveřejněny v IS FAČR – oddíly mají možnost změn zdarma do 

pátku 24. 2. 2017

Soutěže žáků a mladších žáků jsou také zveřejněny - oddíly mají možnost změn zdarma do 15. 3. 2017 a na 

přípravkách se pracuje

8. ) Informace o halových turnajích mládeže: 

       Sekretář s KM informuje o stavu připravenosti turnajů mládeže, vše proběhne dle stanoveného rozpisu

9.)  Informace k volební VH JmKFS:

VH JmKFS se koná 16. 2.2017 v 17:00 hod. v hotelu Avanti v Brně – delegáti za OFS byli schválení na 

zasedání VV dne 4. 2. 2017

10. ) Různé:

VV apeluje na oddíly, aby do 28. 2. 2017 zaplatily členské příspěvky FAČR

Sekretář vypracuje seznam oddílů, které nesplnily povinnost změnu názvů, a aktivně s nimi zapracuje na 

splnění této povinnosti

VV schvaluje práci VV bez garantů jednotlivých komisí, za sportovní činnost bude zodpovědný p. Brabec a 

za ekonomiku a marketing p. Večeřa

VV obdrží vždy ve středu před konáním svého zasedání materiály k jednání výkonného výboru

VV schvaluje objednání plakety pro pana Leitnera a jeho pozvání na příští VV

p. Stašek navrhuje uspořádat zájezd na ME U21 v Polsku a EURO dívek do 17 let, které pořádá ČR – bude 

řešeno dle nabídky vstupenek ze strany FAČR

VV schvaluje nákup 1 ks brankářských rukavic a brankářského dresu pro potřeby výběrů OFS

Partner OFS Znojemský pivovar dodal na sekretariát bannery – sekretář zajistí předání oddílům dle 

smluveného seznamu

p. Večeřa informoval členy VV o jednání s Finanční správou ohledně možnosti zmírněné formy účetnictví 

dříve známé pod pojmem podvojné pro naše kluby, aby mohly čerpat státní dotace. Další jednání budou 

následovat a kluby budou o této možnosti průběžně informovány. Pro bližší informace můžete kontaktovat 

p. Večeřu

Dotaz na povinnost vést EET na fotbalových stadionech v občerstveních – subjekty jsou povinny řídit se 

platnou legislativou - pro bližší informace můžete kontaktovat p. Večeřu



VV schvaluje odměnu rozhodčím na halových turnajích OFS ve výši 300,- Kč/dopoledne a 300,-

Kč/odpoledne + cestovné jedním vozem

Příští zasedání VV OFS se koná v pondělí 20. 3. 2017 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS 

Znojmo.

     

  
Milan Večeřa v. r.                                              Roman Švarc

       předseda O F S                                 sekretář OFS




