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

e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

ZÁPIS  č. 5 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 15. 5. 2017

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

Omluveni: Čech
Nepřítomni: 
Hosté: Kvapil

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 4

3. )  Došlá a odeslaná pošta

4. )  Hospodaření OFS za 1. čtvrtletí 2017

5. )  Reprezentace 11ti a 12ti letých

6. )  Průběh mistrovských soutěží

7. )  Připomínky k RS 2017/2018

8. )  Aktiv předsedů KFS a OFS v Praze dne 12. 4. 2017

9. )  Různé

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

VV schvaluje za ověřovatele zápisu Jiřího Maška a Pavla Brabce.

2. ) Květen měsíc náborů – bude se konat 25. 5. 2017 v Hrušovanech nad Jevišovkou

Grassroots konference – informaci o průběhu předal p. Švarc

p. Večeřa informuje o Turnaji dívek středních škol v kopané 19. 4. 2017 – za účasti čtyř škol se turnaj 

odehrál i za nevlídného počasí – článek spolu s fotografiemi vyšel v tisku

Turnaj McDonald´s CUP – proběhl kompletně, jak okrsková tak finálové kolo, OFS spoluorganizoval

p. Večeřa informuje o výjezdním zasedání JmKFS ve Vojkovicích 21.4.2017

3. ) Došlá pošta:

p. Večeřa informuje VV o zveřejněných odevzdaných kandidátek do funkcí FAČR

Komuniké VV FAČR – VV bere na vědomí

Materiály k VH FAČR – VV bere na vědomí 

Informace o dotacích na výběry OFS – VV bere na vědomí

Výběrové řízení na okresního grassroots manažera – informace spolu s požadavky byla řádně vyvěšena na 

úřední desce OFS – VV schvaluje na pozici GM pana Miroslava Paula, který splnil všechny požadavky a 

předává dále k řešení na GTM JmKFS

Grassroots leader – na stránkách OFS a oddílům byla mailem rozeslána informace

Louka plná dětí II – o druhém ročníku této akce informuje p. Kolesa, předběžně počítá s účastí 700 dětí a 

16 druhů sportů

Termínová listina soutěží JmKFS – losovací aktiv JmKFS se koná 28. 6. 2017 v hotelu Avanti – listinu 

obdržela STK OFS Znojmo a připraví návrh okresní termínové listiny spolu s termínem okresního 

losovacího aktivu

Komuniké VV JmKFS – VV bere na vědomí

p. Večeřa předává Informace směrem k členské základně obdržené z FAČRu ohledně situace týkající se 

FAČR  – sekretář rozeslal členům VV a oddílům okresu Znojmo



Úrazové pojištění členů – bylo vyvěšeno na stránkách OFS a rozesláno oddílům

Pískej, mávej, rozhoduj! – náborová akce k získání nových rozhodčích – VV bere na vědomí a informace 

byla rozeslána oddílům a vyvěšena na stránkách OFS

14. 6. 2017 v Dobšicích se bude konat krajské finále přípravek – sekretář OFS bude součinný s p. 

Schwarzem z JmKFS

Dotaz Pavlic na akci „Létající trenéři“ – informaci dostal p. Schwarz GTM JmKFS

Dne 31.5.2017 se bude konat finále krajského poháru žáků a mužů v Brně stadion Srbská

4. ) Hospodaření za 1. čtvrtletí 2017:

Byla předložena výsledovka hospodaření za uvedené období – VV bere na vědomí bez připomínek

Sekretář seznamuje VV se stavem účtu a pokladny k dnešnímu dni, informuje o obdržení dotace z rozpočtu 

města Znojma

p. Večeřa informoval VV ohledně situace přijímání dotací z MŠMT. Na základě vzniklé situace přejde OFS 

Znojmo na krizové financování činností spojených s řízením činností

5. )  Reprezentace 11ti a 12ti letých:

       Ve Velkých Pavlovicích se konal 27. 4. 2017 finálový turnaj výběrů OFS – zúčastnil se p. Večeřa –

zhodnotil průběh a organizaci turnaje, kladně hodnotí výkony a výsledky našich výběrů a děkuje za 

vzornou reprezentaci okresu

Ve čtvrtek 11. 5. 2017 pořádal OFS Znojmo družební mezinárodní turnaj výběrů ObFZ Bratislava ObFZ 

Trnava, MěFS Brna a OFS Znojma – turnaj proběhl bez problémů, výsledkově náš výběr obsadil 4. místo, 

OFS děkuje oddílu TJ Sokol Dobšice a panu Dušanu Spoustovi za velmi dobrou organizaci turnaje

Ve čtvrtek 18. 5. 2017 se zúčastní výběr OFS ročník 2003 a mladší družebního turnaje v Bratislavě

6.)   Průběh mistrovských soutěží:

p. Večeřa apeluje na předsedy komisí a členy VV o součinnosti při plynulém odehrání posledních jarních 

utkání jednotlivých soutěží

p. Čech – předseda STK – písemně podal zprávu o dosavadním průběhu mistrovských utkání

7. ) Připomínky k RS 2017/2018:

Částečný návrh rozpisu pro nadcházející SR byl předložen členům VV OFS – do 30. 5. 2017 žádá předseda 

o zaslání připomínek sekretáři od jednotlivých komisí a členů VV

8. ) Aktiv předsedů KFS a OFS v Praze dne 12. 4. 2017:

p. Večeřa se 12. 4. 2017 zúčastnil aktivu předsedů v Praze – na tomto aktivu za přítomnosti nejvyšších 

představitelů FAČRu ( p. Pelta, p.Řepky, p.Judr.Pauly ). Předseda OFS Znojmo na širokém plénu otevřel 

otázku, která vzešla z otevřeného dopisu TJ Tatran Šatov a připojili se k ní delegáti naší VH OFS Znojmo 

ze dne 4.2.2017 ohledně přeshraničních přestupů hráčů a narovnání vztahů mezi FAČR a Rakouským 

fotbalovým svazem ( finanční kompenzace ). Tato otázka byla ještě umocněna odchodem mladších žáků 

Vrbovce do Rakouska a odhlášením družstva Vrbovce ze soutěží mladších žáků. P. Večeřa očekával 

podporu ostatních předsedů OFS a KFS  hlavně z příhraničních oblastí a obsáhlou diskuzi k vzniklé 

problematice. Stanovisko FAČR je takové, že v rámci EU nelze zabránit přestupům do zahraničí. Je 

povolen volný pohyb osob tedy i hráčů a  FAČR nebude směrem k UEFA vyvíjet jakékoliv aktivity ke 

změně podmínek odchodů hráčů do zahraničí a jejich návrat do ČR, protože regulativy UEFA neznají 

pojem placení kompenzací za amatérského hráče. P. Večeřa vznesl tedy požadavek  k VV ohledně zrušení 

poplatku ve výši 3000,- Kč při návratu hráče do ČR, tento dotaz zatím nebyl na VV FAČR  projednán.

9. ) Různé:

ME dívek do 17ti let – těžký los našich reprezentantek, vítězem turnaje se stalo Německo, p. Stašek se 

zúčastnil a hodnotil organizaci turnaje



p. Stašek navrhuje organizaci kempu výběrů OFS a žádá sekretáře o předání informací a zpracování žádosti 

o dotaci

p. Kříž vznáší dotaz na vratku členských příspěvku z FAČR – momentálně nejsou členské příspěvky 

z FAČRu rozesílány

p. Brabec se dotazuje na kartičku Alive ke členství FAČR – je třeba prodloužit registraci

Příští zasedání VV OFS se koná v pondělí 29. 5. 2017 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS 

Znojmo.

     

  
Milan Večeřa v. r.                                              Roman Švarc

       předseda O F S                                 sekretář OFS




