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

ZÁPIS č. 1 ze zasedání VV OFS Znojmo dne 8. 1. 2018
Večeřa, Kolesa, Kříž, Peřinka, Brabec, Mašek,
Omluveni: Stašek,
Nepřítomni:
Hosté:
Přítomni :

Program:

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

Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu
Kontrola zápisu VV č. 12
Došlá a odeslaná pošta
Příprava VH OFS Znojmo
Různé

1. ) Přítomné přivítal předseda p. Večeřa a seznámil je s programem zasedání.
VV schvaluje za ověřovatele zápisu Karla Kříže a Zdeňka Kolesu.
2. ) Volební VH OS ČUS Znojmo, z. s. – zúčastnil se p. Večeřa, hodnotí kladně hladký průběh a gratuluje panu
Kolesovi ke znovuzvolení do funkce předsedy tohoto sdružení
Daňové přiznání rozhodčích – KR zjistí zájem ze strany rozhodčích na zpracování tohoto přiznání do 31. 1.
2018 a poté bude případně řešeno s účetní svazu
Zimní seminář rozhodčích OFS Znojmo se koná v NE 4. 3. 2018 v Dobšicích
Doškolení trenérů licence „C“ se koná v NE 4. 3. 2018 v restauraci U Polehňů v Příměticích, VV
upozorňuje, že je nutné se přihlásit přes webovou aplikaci http://facr.coachmanager.cz/registrace-kurzu
Halové turnaje mládeže OFS Znojmo 2018 – vše běží dle dohody, první turnaj se uskuteční 21. 1. 2018, KR
zajistí obsazení R na tyto turnaje
3. ) Došlá pošta:
Urgence ze strany FAČR ohledně vyúčtování dotací z Programu V v IS FAČR ze strany oddílů – sekretář
zajišťuje zpracování vyúčtování a urgenci oddílů
STK předložila návrh termínové listiny soutěží dospělých a mládeže OFS Znojmo pro jaro 2018 – VV
schvaluje, sekretář zajistí zpracování a zaslání oddílům
KM obdržela přihlášku „B“ družstva mladších žáků Suchohrdel do jarní části soutěží – VV schvaluje
zařazení tohoto družstva do soutěže
Pozvánka na VH SK Chvalovice dne 13. 1. 2018
Komuniké VV FAČR
Informace p. Jírala o tradičním turnaji McDonald´s CUP – OFS Znojmo se bude podílet na organizaci
Pozvánky na VH jednotlivých OFS JmK a VH JmKFS, ta se uskuteční 16. 2. 2018
Pozvánka na výroční schůzi SFK Slup
Nabídka bezplatného zpracování cenové nabídky závlahového systému firmy Machač
Nabídka sportovního vybavení firmy TeamStore
Informace o novinkách v herní koncepci soutěží mladších žáků, které zaslal TMÚ FAČR – sekretář předá
oddílům a vedoucím mládeže družstev OFS Znojmo
Fotbalový kemp Petra Švancary – sekretář odešle oddílům
Nabídka turnaje v Pohořelicích pro mladší žáky – sekretář zjistí zájem ze strany trenérů výběrů

4. ) Příprava VH OFS Znojmo:
Termín VH OFS Znojmo je v SO 27. 1. 2018 – sál v restauraci „U Polehňů“ v Příměticích
VV per rollam schvaluje pozvánku s programem na VH, tyto dokumenty byly vyvěšeny na Úřední desce
OFS
Jako řídící VH bude na jednání navržen p. Brabec
Sekretář zašle výzvu oddílům OFS Znojmo k nahlášení potencionálních oceněných na této VH s termínem
odevzdání 20. 1. 2018
p. Peřinka informuje VV o tom, že by rád doplnil programu samostatný bod jednání a to oddíloví rozhodčí
– rád by blíže seznámil oddíly s touto problematikou – VV schvaluje
Sekretář zajistí pozvánky hostů a partnerů
Na emailové adresy oddílů budou elektronicky odeslány delegační lístky k vyplnění
5. ) Různé:
VV byla předložena výsledovka hospodaření OFS Znojmo za rok 2017 – VV s ní seznámil předseda p.
Večeřa a vyzdvihuje hospodárnost a efektivnost využívání finančních prostředků – VV schvaluje tento
dokument
p. Brabec informuje o galavečeru Grassroots a vyhlášení zástupců z našeho okresu Andrey Staškové a
Luďka Zlámala – navrhuje jejich pozvání na VH OFS - VV schvaluje
p. Večeřa podrobně informuje o stavu a čerpání dotací v rámci programů MŠMT, v rámci OFS bylo vše
řádně připraveno a vyúčtováno. Oddíly byly do značné míry zatíženy rozsáhlou administrativou a
vyzdvihuje práci sekretáře svazu p. Švarce za pomoc při zpracování svazových a oddílových dotací.
p. Brabec se dále dotazuje na facebookový profil OFS a doporučuje jeho větší aktivitu, zajistí sekretář
Členové VV poděkovali p. Večeřovi za získání finančních a materiálních prostředků pro oddíly okresu a
pro OFS Znojmo
Slavnostní ukončení roku 2017 – p. Večeřa provedl zhodnocení uplynulého roku 2017 a poděkoval za práci
členům VV, členům odborných komisí a partnerům OFS

Příští zasedání VV OFS se bude konat v pondělí 12. února 2018 v 15:30 hod.

Milan Večeřa v. r.

Roman Švarc

předseda O F S

sekretář OFS

