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

e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

ZÁPIS  č. 8 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 7. 8. 2017

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

Omluveni: 
Nepřítomni: 
Hosté: Čech (předseda STK)

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 7

3. )  Došlá a odeslaná pošta

4. )  Připravenost soutěží 2017/2018

5. )  Rozpis soutěží 2017/2018

6. )  Nominační listina rozhodčích OFS Znojmo podzim 2017

7. )  Hospodaření OFS Znojmo za 1. pololetí 2017

8. )  Různé

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

VV schvaluje za ověřovatele zápisu Antonína Staška a Karla Kříže.

2. ) Všechny úkoly byly splněny.

3. ) Došlá pošta:

Novelizační balíček předpisů FAČR 

Komuniké z řádného VV FAČR 7. 6. 2017 – k tomuto dni čítá členská základna 310 152 členů

Žádost o povolení sdruženého družstva žáků Jezeřan v soutěžích OFS Brno-venkov – VV schvaluje

Návrh smlouvy mezi OFS Znojmo a Merlin´s Kinderwelt – smlouvu řeší p. Večeřa

Zpráva Etické komise – zahájení disciplinárního řízení za nezaplacené sběrné faktury – sekretář zajistí 

urgenci oddílů našeho okresu, kterých se to týká

Podpis smlouvy se Znojemským pivovarem na SR 2017/2018

4. ) Připravenost soutěží 2017/2018:

p. Čech – předseda STK – informuje o stavu připravenosti soutěží nového SR, termíny zdarma byly 

zavedeny do IS a oddíly o tom byly informovány, již proběhlo 1.zasedání STK

Informuje také o spolupráci s komisí rozhodčích ve věci obsazení soutěží rozhodčími a na dalším zasedání 

STK bude řešeno nařízení některých kol na jiné než nedělní odpolední termíny

Změny termínů zdarma pro mládežnické soutěže je možné odevzdávat do 10. 8. 2017 a ty budou KM 

zpracovány

p. Čech informuje VV o stavu sportovního areálu ve Skalici a hrací plocha je odpovídající regulím 

Sekretář informuje VV o zadání startovného do IS FAČR ve spolupráci s STK

5. )  Rozpis soutěží 2017/2018:

       Rozpis soutěží 2017/2018 – RS byl předložen ke schválení VV – VV schvaluje tento rozpis a ten bude v co 

nejkratším termínu vyvěšen na stránkách OFS Znojmo a odeslán oddílů



Adresář oddílů – p. Večeřa navrhuje vyvěšení samostatného adresáře oddílů OFS Znojmo na webových 

stránkách OFS Znojmo – VV schvaluje, zpracuje sekretář

Adresář rozhodčích – bude také samostatně vyvěšen na stránkách OFS Znojmo

p. Mašek žádá o vypracování adresáře vedoucích družstev mládeže a jeho vyvěšení na stránkách OFS 

Znojmo – sekretář zajistí dle dat odevzdaných v přihláškách do soutěží

6.)   Nominační listina rozhodčích OFS Znojmo podzim 2017:

p. Peřinka předložil VV nominační listinu rozhodčích pro podzimní část soutěžního ročníku 2017/2018 –

VV schvaluje

p. Večeřa velice kladně hodnotí průběh letního semináře rozhodčích a účast rozhodčích na tomto semináři

p. Večeřa představuje VV nominační listinu rozhodčích a delegátů JmKFS

7. ) Hospodaření OFS Znojmo za 1. pololetí 2017:

Sekretář předává VV zápis Revizní komise OFS Znojmo, která provedla kontrolu hospodaření OFS 

Znojmo za 1. pololetí 2017 – tento zápis konstatuje řádné vedení účetnictví – VV bere na vědomí

Dále byla ekonomkou vypracována výsledovka hospodaření OFS Znojmo za 1. pololetí 2017 – VV 

schvaluje

Sekretář informuje VV o obdržených financích ze sběrných faktur, dotace z MěÚ Znojmo a finančních 

prostředcích od Znojemského městského pivovaru – ty byly řádně odeslány dle smlouvy oddílům na 

základě umístění v minulém SR

p. Večeřa předal VV informace z FAČR o financování fotbalu v nadcházejícím období

8. ) Různé:

Byl spuštěn facebookový profil OFS Znojmo – sekretář bude plnit profil informacemi

p. Večeřa seznámil VV s jednáním OFS a klubem 1. SC Znojmo o možnosti výhodnějšího nákupu 

permanentek na FNL pro kluby OFS Znojmo – informace byla rozeslána oddílům okresu

p. Večeřa vešel v jednání s periodiky okresu Znojmo o zpracovávání informací z okresní kopané v tisku

VV byl kladně hodnocen losovací aktiv oddílů OFS Znojmo 

Sekretář zajistí na příští VV stav členské základny a aktivitu klubu v IS u klubů, které nejsou přihlášeny do 

žádné soutěže OFS Znojmo

Příští zasedání VV OFS je výjezdní a koná se v pondělí 28. 8. 2017 v 16:30 hod. v hotelu 

Ryšavý ve Vémyslicích.

     

  
Milan Večeřa v. r.                                              Roman Švarc

       předseda O F S                                 sekretář OFS




