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

ZÁPIS č. 9 ze zasedání VV OFS Znojmo dne 28. 8. 2017
Přítomni : Večeřa, Kolesa, Kříž, Mašek, Brabec, Stašek,
Omluveni: Peřinka,
Nepřítomni:
Hosté:
Leitner
Program:

1. )
2. )
3. )
4. )
5. )

Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu
Kontrola zápisu VV č. 7
Došlá a odeslaná pošta
Výběry OFS
Různé

1. ) Přítomné přivítal předseda p. Večeřa a seznámil je s programem zasedání. VV pogratuloval panu Brabcovi
k významnému životnímu jubileu.
VV schvaluje za ověřovatele zápisu Zdeňka Kolesu a Jiřího Maška.
2. ) Smlouva mezi OFS Znojmo a Merlin´s Kinderwelt – podepsána a jedno vyhotovení odesláno – p. Večeřa
informuje o obsahu a plnění smlouvy
Smlouva se Znojemským městským pivovarem – OFS obdrží poukazy pro oddíly k materiálnímu plnění –
budou distribuovány prostřednictvím OFS.
p. Večeřa podává zprávu o probíhajících jednáních s možnými partnery OFS Znojmo
Rozpis soutěží OFS Znojmo a adresář oddílů jsou vyvěšeny na stránkách OFS
Adresář vedoucích mládeže sekretář vyvěsí v nejbližší době
Nabídka permanentních vstupenek na FNL a zápasy 1. SC Znojmo – prozatím ze strany oddílů bez zájmu
3. ) Došlá pošta:
Hlasování VV FAČR per rollam
Měsíc náborů – p. Večeřa podal informace o možnosti náborové akce
Organizace školení trenérů licence UEFA C – bude řešeno na základě dalších obdržených informací
p. Večeřa podal Informace o finančních prostředcích z FAČR – „Peníze z dotací přímo ke klubům“ –
sekretář předal konkrétní a věcnou informaci oddílům a již probíhá proces vyplňování dokumentů v IS
FAČR
Odhlášení družstva mladších žáků FK Znojmo ze soutěže – VV se podrobně zabýval důvody, které vedly
k odhlášení družstva ml.žáků. Odborné komise zpracovaly oznámení o odhlášení a KM přelosuje soutěž.
4. ) Výběry OFS Znojmo:
Na podzim nás čeká standardní účast výběrů na turnajích „O pohár předsedy JmK“ v Břeclavi venkovní
část a v Hodoníně halová část
VV schvaluje účast výběru OFS na družebních mezinárodních turnajích v Trnavě a v Brně

5. ) Různé:
Oddílům OFS Znojmo byla odeslána informace, že již nemají povinnost hlásit jakékoliv výsledky a referáty
k utkáním
p. Stašek žádá sekretáře o zjištění možnosti využití sportovních hal ve Znojmě, Hrušovanech a Šanově pro
konání halových turnajů mládeže
p. Stašek informuje VV o konání kempu a tréninků výběrů OFS dívek
p. Leitner poukazuje na počet rozhodčích příslušících k OFS Znojmo řídících soutěže JmKFS
Sekretář předal VV soupis oddílů nehrajících soutěže a jejich členskou a hráčskou základnu – OFS vzejde
v jednání s těmito oddíly

Příští zasedání VV OFS se koná v pondělí 2. 10. 2017 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS
Znojmo, Dvořákova 2922/16.

Milan Večeřa v. r.

Roman Švarc

předseda O F S

sekretář OFS

