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

ZÁPIS č. 10 ze zasedání VV OFS Znojmo dne 8. 10. 2018
Přítomni : Večeřa, Kolesa, Brabec, Mašek, Kříž,
Omluveni: Peřinka, Stašek,
Nepřítomni:
Hosté:
Helebrant (GTM OFS Znojmo)
Program:

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

Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu
Kontrola zápisu VV č. 9
Došlá a odeslaná pošta
Mimořádná VH JmKFS 25. 9. 2018
Odvolání Petr Pokorný vůči rozhodnutí DK
Různé

1. ) Přítomné přivítal předseda p. Večeřa a seznámil je s programem zasedání. VV schvaluje za ověřovatele
zápisu Jiřího Maška a Karla Kříže.
2. ) Všechny úkoly vzešlé z minulého zasedání VV OFS byly splněny.
3. ) Došlá pošta:
Celostátní Grassroots konference v Nymburce 18. 9. 2018 – zúčastnil se p. Večeřa a p. Helebrant. P.
Večeřa podává zprávu o obsahu konference a přínosu pro okresní fotbal v podobě GTM OFS Znojmo pana
Helebranta
Informace o dotačních programech z rozpočtu města Znojma – sekretář zajistí zpracování žádosti a její
odevzdání v termínu na podatelnu MěÚ Znojmo
Školení trenérů licence C 25. – 26. 10. 2018 v Moravském Krumlově – termín je problematický z hlediska
běžících soutěží, bude řešeno s GTM JmKFS
Odhlášení Trstěnic ze soutěže mužů – VV bere na vědomí a administrativně dořeší STK, DK a sekretář
Doplatky stanoveného odstupného – informace předána oddílům
Neuhrazené odstupné za přestup hráče v období 1. – 20. 6. – dva oddíly okresu Znojmo, kterých se to
týkalo, kontaktoval sekretář k vyřešení vzniklé situace
Výzva MŠMT k dotaci Můj klub 2018 – přeposláno oddílům a sekretář je oddílům k dispozici s pomocí
vyplnění žádosti
Komuniké ze zasedání VV JmKFS 2. 10. 2018 – seznamuje p. Večeřa
Mimořádná finanční podpora z vlastních zdrojů FAČR – přeposláno oddílům
Pozvánka na setkání s p.Ing. Kabelkou - finančním ředitelem FAČR v Brně 11. 10. 2018 – za OFS Znojmo
se zúčastní p. Večeřa
4. ) Mimořádná VH JmKFS dne 25. 9. 2018:
p. Večeřa informuje o průběhu tohoto zasedání MVH, seznamuje VV OFS se zvolenými členy VV JmKFS
za komoru okresů pánové Stejskal, Večeřa, Zorník, Zycháček, za komoru klubů pánové Crhan, Čejka,
Kordula, Leitner a předsedou VV JmKFS byl zvolen pan Kristýn, samotná VH proběhla bez problémů

5. ) Odvolání Petra Pokorného ID FAČR: 74031312 vůči rozhodnutí DK č. DR2018178099:
VV per rollam schvaluje odvolání výše uvedené osoby vůči rozhodnutí DK - poplatek za projednání
odvolání byl vrácen osobně a rozhodnutí bylo řádně vyvěšeno na Úřední desce a předáno také osobně panu
Pokornému.
7. ) Různé:
Meziokresní turnaj výběrů OFS O pohár předsedy JmKFS – Kohoutovice 25. 9. 2018 – p. Večeřa
informuje VV o výsledcích
Družební mezinárodní turnaj v Bratislavě 27. 9. 2018 – výběr OFS Znojmo obsadil 3. místo
Družební mezinárodní turnaj v Miroslavi 4. 10. 2018 – výběr OFS Znojmo tento turnaj vyhrál, organizačně
vše bez problémů, p. Večeřa děkuje funkcionářům FC Miroslav za bezvadné zajištění turnaje.
VV se zabýval problematikou trenérského obsazení, nominacemi a kempy výběrů OFS a schválil jako
garanta výběrů pana Helebranta – GTM OFS Znojmo
OFS Znojmo je pořadatelem základního kola halového turnaje výběrů OFS – termín 20. 11. 2018 – KM a
sekretář zajistí vše potřebné
VV schvaluje mimořádnou odměnu sekretáři svazu ve výši 2 000,- Kč za práci nad rámec svých povinností
Poukazy na KEG Znojemského městského pivovaru – budou odeslány poštou oddílům v nejbližších dnech.
VV upozorňuje oddíly na dodržení termínu vyzvednutí benefitu ve formě KEG sudů do 28. 2. 2019
VV se zabýval materiální podporou klubům našeho okresu a pověřil sekretáře zajistit nabídky dodavatelů
na materiální vybavení pro naše oddíly – nosítka, ukazatel střídání, lékárnička, rohové praporky
Dotaz pana Kolesy na možnost navýšení cestovného rozhodčím

Příští zasedání VV OFS se koná v pondělí 12. 11. 2018 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS
Znojmo, Dvořákova 2922/16.

Milan Večeřa v. r.
předseda O F S

Bc. Roman Švarc
sekretář OFS

