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

ZÁPIS č. 3 ze zasedání VV OFS Znojmo dne 21. 3. 2018
Večeřa, Kolesa, Peřinka, Mašek, Brabec,
Omluveni: Kříž, Stašek,
Nepřítomni:
Hosté:
Čech (předseda STK)
Přítomni :

Program:

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

Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu
Kontrola zápisu VV č. 2
Došlá a odeslaná pošta
Jarní část soutěží OFS Znojmo 2018
Nominační listina rozhodčích jaro 2018
Připravenost jarní části soutěží OFS Znojmo
Různé

1. ) Přítomné přivítal předseda p. Večeřa a seznámil je s programem zasedání. VV schvaluje za ověřovatele
zápisu Jiřího Peřinku a Zdeňka Kolesu.
2. ) Turnaje výběrů OFS Znojmo 20. a 27. 2. 2018 v Brně Bohunicích – přítomen byl předseda OFS p. Večeřa a
projevuje spokojenost s výkony a chováním reprezentantů okresu Znojmo
VH JmKFS – p. Večeřa děkuje za účast všem delegátům VH z řad OFS Znojmo a hodnotí kladně průběh a
věcnost VH
Seminář rozhodčích 4. 3. 2018 v Dobšicích – seminář kladně hodnocen členy VV i členy komisí, kteří se
semináře zúčastnili
Zpracování daňového přiznání rozhodčích – účetní svazu zpracovala daňové přiznání rozhodčím OFS 14.
3. 2018 – VV schvaluje odměnu ve výši 600,- Kč účetní svazu
Doškolení trenérů licence „C“ – 4. 3. 2018 – p. Večeřa a sekretář hodnotí doškolení trenérů
Inventarizace majetku OFS Znojmo – byla provedena před VH OFS Znojmo 25. 1. 2018
3. ) Došlá pošta:
Komuniké VV FAČR 6. 3. 2018 – s obsahem seznamuje p. Večeřa
Komuniké VV JmKFS 7. 3. 2018 – p. Večeřa pojednává o tomto zasedání, na kterém byl přítomen,
seznamuje také VV OFS s přípravou regionální reprezentace na Region´s CUP
McDonald´s CUP – OFS Znojmo bude spolupracovat na organizaci turnajů standardně jako každý rok
Pozvánka na galavečer Fotbalista roku 2017 – 19. 3. 2018 – za OFS Znojmo se zúčastnili p. Večeřa a p.
Brabec
Pozvánka na Sportovce okresu 2017 – za OFS se zúčastnil p. Brabec
Informace FAČR o změně jeho sídla – VV bere na vědomí
Dotace z rozpočtu JmK – sekretář informuje – využilo několik oddílů
Dotace z rozpočtu města Znojma – město Znojmo schválilo OFS Znojmo dotaci ve výši 20 000,- - sekretář
zajistí administrativní kroky s tím spojené
Výstup 1. místopředsedy FAČR p. Zlámala ze schůzky zástupců moravské komory 12. 3. 2018
Pozvánka na setkání s firmou Zina – 26. 3. 2018 v prodejně pana Mlátilíka – sekretář přeposlal oddílům

4. ) Jarní část soutěží OFS Znojmo 2018:
Na základě klimatických podmínek, stavu hracích ploch, předpovědi počasí a informací z fotbalových
klubů, rozhodl VV OFS Znojmo dne 21. 3. 2018 o odložení veškerých soutěží řízených OFS Znojmo, která
měla být sehrána v termínu 24. – 25. 3. 2018. Náhradní termín STK OFS Znojmo stanovila na úterý 1. 5.
2018. V případě, že uvedený termín nebude členským klubům vyhovovat, STK schválí dohodu o změně
termínu utkání bez poplatku, ta však musí být provedena v IS FAČR do 8. 4. 2018.
5. ) Nominační listina rozhodčích jaro 2018:
VV bere na vědomí listinu rozhodčích pro jarní část SR 2017/2018 předloženou KR OFS Znojmo, sekretář
zajistí její zveřejnění na webu OFS Znojmo
6. ) Připravenost jarní části soutěží OFS Znojmo:
p. Čech – předseda STK OFS Znojmo – informuje VV o připravenosti soutěží, vše rozlosováno v IS
FAČR, ze soutěže dorostu se odhlásilo družstvo Božic
p. Čech pojednává o stavu sportovišť a poukazuje na stav některých hřišť
Předseda OFS apeluje na rozhodčí, funkcionáře, hráče, diváky, aby ctily RESPEKT vůči všem účastníkům
všech utkání a napomohli tak klidnému průběhu jarní části soutěží OFS
7. ) Různé:
VV schvaluje odměnu každému trenérovi výběrů OFS Znojmo za každý oficiální turnaj
Turnaj dívek středních škol v kopané – ze strany škol je navržen termín 16. 5. 2018 – VV schvaluje
organizaci turnaje a bude se podílet jako každý rok
VV apeluje na rozhodčí, aby do zápisů o utkáních uváděli závady na hracích plochách většího a
nebezpečného charakteru

Příští zasedání VV OFS se koná v pondělí 23. 4. 2018 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS
Znojmo, Dvořákova 2922/16.

Milan Večeřa v. r.

Roman Švarc

předseda O F S

sekretář OFS

