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

ZÁPIS č. 12 ze zasedání VV OFS Znojmo dne 13. 12. 2018
Přítomni : Večeřa, Kolesa, Brabec, Kříž, Peřinka, Stašek,
Omluveni: Mašek,
Nepřítomni:
Hosté:
Program:

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

Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu
Kontrola zápisu VV č. 11
Došlá a odeslaná pošta
Halové turnaje mládeže OFS Znojmo 2019
VH OFS Znojmo
Termínová listina OFS Znojmo pro jaro 2019
Různé

1. ) Přítomné přivítal předseda p. Večeřa a seznámil je s programem zasedání. VV schvaluje za ověřovatele
zápisu Kříže Karla a Brabce Pavla.
2. ) Halový turnaj výběrů OFS – Znojmo 20. 11. 2018 – turnaj měl hladký průběh, p. Večeřa děkuje
organizátorům
Halový turnaj „O pohár předsedy MěFS“ – Brno 1. 12. 2018 – vše bez problému, až na několik omluvenek
nominovaných
3. ) Došlá pošta:
Pozvánka na Slavnostní ukončení roku OFS Brno-venkov a Hodonín
Otevřený trénink RFA Brno – Tasovice 22. 11. 2018, p. Kolesa hodnotí kladně
Létající trenéři v Jevišovicích – informuje pan Kříž
Trenérské licence FAČR – organizace kurzu licence C se vrací do gesce OFS – OFS Znojmo zajistí veškeré
informace a před startem jarních soutěží bude připravovat školení
Komuniké VV FAČR 4. 12. 2018 – p. Večeřa pojednává o obsahu, u oddílů Krhovice, Sokol Bantice, SK
Draci Lechovice, Tělovýchovná jednota Polánka, z.s., TJ Kohouti Mackovice, o.s. a Tělovýchovná jednota
Slatina došlo dle Stanov FAČR čl. 13 odst. 14 k zániku zvláštních práv a povinností člena Asociace – VV
bere na vědomí
Neuhrazené sběrné faktury – sekretář zajistil urgenci oddílů, kterých se to týká
Pozvánky na VH OFS Břeclav, MěFS Brno a JmKFS
Komuniké VV JmKFS – p. Večeřa informuje o průběhu a obsahu jednání
Komuniké VV FAČR 11. 12. 2018 – svolána mimořádná VH FAČR na 5. 2. 2019, p Večeřa informuje o
důvodech jejího svolání
4. ) Halové turnaje mládeže OFS Znojmo 2019:
KM předložila rozlosování halových turnajů mládeže OFS Znojmo 2019 – VV schvaluje toto rozlosování,
které bude odesláno oddílům. VV apeluje na oddíly, které se do turnajů přihlásily, aby se jich zúčastnily a

nebo se včas omluvily. V loňském roce docházelo k zbytečným komplikacím, když přihlášený oddíl
nedorazil na turnaj. ( Jeho místo mohlo být nabídnuto jinému oddílu, který by se rád zúčastnil )
5. ) VH OFS Znojmo:
OFS Znojmo svolává řádnou VH OFS Znojmo na v pátek 1. 2. 2019 v zasedacím sále budovy Agrocentra,
Dvořákova ul. Znojmo. Veškeré další materiály obdrží oddíly s dostatečným předstihem
6. ) Termínová listina OFS Znojmo pro jaro 2019:
VV byla předložena termínová listina soutěží OFS Znojmo pro jaro 2019 – VV schvaluje a zadává úkol
sekretáři, zveřejnění této TL
7. ) Různé:
Materiální vybavení OFS Znojmo – VV schvaluje nákup sportovních lékáren pro všechny oddíly hrající
soutěže OFS Znojmo, tyto lékárny budou předány oddílům na VH 1.2.2019.
Dotaz KM na účast výběrů OFS Znojmo na družebních turnajích – VV rozhodl, že bude naše účast nadále
pokračovat
VV schvaluje 2000,- za obsazování rozhodčích p. Richterovi za rok 2018 a 500,- Kč příspěvek na telefon
předsedům odborných komisí s výplatou do konce roku 2018
VV se zabýval omluvenkami hráčů nominovaných do výběrů OFS a bude důsledně dbát na dodržování
Soutěžního řádu, kde mají hráči fotbalových oddílů povinnost reprezentovat OFS

Příští zasedání VV OFS se bude konat dle zpracovaného plánu práce na 1. pololetí 2019.

Milan Večeřa v. r.
předseda O F S

Bc. Roman Švarc
sekretář OFS

