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

ZÁPIS č. 4 ze zasedání VV OFS Znojmo dne 11. 4. 2017
Přítomni : Večeřa, Peřinka, Kolesa, Kříž
Omluveni: Mašek, Stašek, Brabec,
Nepřítomni:
Hosté:
Kvapil
Program:

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

Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu
Kontrola zápisu VV č. 3
Došlá a odeslaná pošta
Hospodaření OFS za 1. čtvrtletí 2017
Soutěže McDonald´s CUP
Náborové akce – turnaj dívek, družební turnaje
Různé

1. ) Přítomné přivítal předseda p. Večeřa a seznámil je s programem zasedání.
VV schvaluje za ověřovatele zápisu Zdeňka Kolesu a Jiřího Peřinku.
2. ) VH FC Miroslav, z.s. – o jednání informuje p. Kolesa
Družební turnaj výběrů – 11. 5. 2017 – organizačně zajistí sekretář
Turnaj dívek středních škol v kopané – 19. 4. 2017 – zajišťuje sekretář
3. ) Došlá pošta:
Komuniké VV JmKFS – p. Večeřa informuje o obsahu jednání a vyzdvihuje důležité body
Náborová akce květen 2017 zájem mají Hrušovany nad Jevišovkou, VV schvaluje
příspěvek ve výši 5000,- Kč
Pozice okresního grassroots manažera – bude řešeno v průběhu jara
Pozvánka na výjezdní zasedání VV JmKFS 21. 4. 2017 ve Vojkovicích – za OFS Znojmo se zúčastní p.
Večeřa a p. Švarc
Žádost FAČR o zapsání změn z volební VH OFS Znojmo do spolkového rejstříku – zajistí předseda se
sekretářem v termínu
Vyhlášení volební VH FAČR 2. 6. 2017 – za OFS Znojmo se zúčastní p. Večeřa
Žádost o ocenění funkcionáře Dobšic pana Heřmana Veselého – VV bere na vědomí, funkcionáři jsou
oceňováni na VH OFS a tuto žádost je možné zaslat před VH 2018
Informace o nepotvrzených fakturách rozhodčích – bylo řešeno s rozhodčími cestou KR
Úprava IS FAČR – funkce nejsem robot, VV bere na vědomí
Informace o materiálním vybavení oddílů od JmKFS – bude předáno na sekretariátu OFS Znojmo
Dotaz pana Šídla ohledně zařazení družstva z jiného okresu – odpověď zpracuje sekretář
4. ) Hospodaření za 1. čtvrtletí 2017:
Výsledovka hospodaření za uvedené období bude předložena na příštím zasedání VV
Daňové přiznání OFS bylo v řádném termínu odevzdáno
Dokumenty povinné k odevzdání do sbírky listin řeší slečna Gallusová cestou datové schránky
Požadované ekonomické dokumenty FAČRu – zajistí sekretář

5. ) Soutěže McDonald´s CUP:
Sekretář informoval o rozlosování a materiálech k tomuto turnaji, na oddíly budou zaslány organizační
dopisy a budou zajištěni rozhodčí
6.) Náborové akce – turnaj dívek, družební turnaje:
Turnaj dívek se uskuteční ve středu 19. 4. 2017
Družební turnaj 11. 5. 2017 v Dobšicích a 18. 5. 2017 v Bratislavě – organizačně zajistí KM a sekretář
7. ) Různé:
VV informuje kluby o možnosti organizace tréninkové jednotky v akci Létající trenéři – v případě zájmu je
možné oslovit OFS
p. Peřinka žádá o doplnění nominační listiny rozhodčích o pány Šprincl Petr, Škárka Filip a Moravec
Martin – VV per rollam schvaluje
p. Kvapil informuje o nedostatcích ve vyplňování ZoU rozhodčích

Příští zasedání VV OFS se koná v pondělí 15. 5. 2017 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS
Znojmo.

Milan Večeřa v. r.

Roman Švarc

předseda O F S

sekretář OFS

