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

ZÁPIS č. 7 ze zasedání VV OFS Znojmo dne 30. 7. 2018
Přítomni : Večeřa, Kolesa, Peřinka, Brabec, Mašek, Stašek,
Omluveni: Kříž,
Nepřítomni:
Hosté:
p. Schwarz – GTM JmKFS, p. Houšť – předseda RK OFS Znojmo
Program:

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

Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu
Kontrola zápisu VV č. 6
Došlá a odeslaná pošta
Příprava mistrovských soutěží OFS Znojmo podzim 2018
Rozpis mistrovských soutěží OFS Znojmo SR 2018/2019
Různé

1. ) Přítomné přivítal předseda p. Večeřa a seznámil je s programem zasedání. VV schvaluje za ověřovatele
zápisu Pavla Brabce a Jiřího Peřinku.
2. ) RK OFS Znojmo provedla kontrolu hospodaření OFS Znojmo za 1. pololetí 2018 – sděluje VV, že kontrola
nezjistila závažných nedostatků, seznámil VV s výsledovkou hospodaření za dané období – VV schvaluje
zprávu RK a výsledovku hospodaření OFS Znojmo za 1. pololetí 2018
Losovací aktiv OFS Znojmo 28. 6. 2018 – p. Večeřa hodnotí aktiv jako zdařilý, chválí hladký průběh,
děkuje odborným komisím a sekretáři za zpracování rozlosování SR 2018/2019
3. ) Došlá pošta:
Informace FAČR o vývoji financování českého fotbalu
Pozvánka na utkání ČR – Ukrajina – liga národů
Diskuze se zástupci JmK organizovaná OS ČUS Znojmo v problematice financování sportu – p. Večeřa se
diskuze za OFS a kluby našeho okresu zúčastnil a akci zhodnotil, p. Kolesa také podává zprávu
Komuniké ze zasedání JmKFS 25. 6. 2018
Komuniké ze zasedání VV FAČR 28. 6. 2018
Etická komise FAČR o zahájení DŘ – sekretář upozornil oddíly, které byly v seznamu uvedeny
Nabídka možnosti přihlášení na školení trenérů licence „C“ na OFS Břeclav – předáno oddílům
Společné logo OFS a Znojemského piva pro soutěž dospělých
Přidružené kluby – a.s. a spolky – týká se pouze 1. SC Znojmo
Odhlášení mladších žáků Hostěradic a dorostu Jevišovic
Odsouhlasený koncept financování sportu ze strany MŠMT
Pozvánka na seminář dne 6.8.2018 v Olomouci ohledně financování přes IS FAČR – zúčastní se Večeřa a
Švarc
4. ) Příprava mistrovských soutěží OFS Znojmo podzim 2018:
Soutěže jsou rozlosovány v IS FAČR včetně změn zdarma u soutěží dorostu a mužů.
Změny termínů žáků, mladších žáků a přípravek je možné zasílat do 10. 8. 2018
VV schvaluje a doporučuje oddílům možnost změny termínů utkání po vzájemné dohodě oddílů na pátek tato změna termínu utkání v rámci rozhodnutí STK bude bez poplatku.
STK nařídila kvůli obsazenosti rozhodčích utkání IV. tříd viz. Zpráva STK

5. ) Rozpis mistrovských soutěží OFS Znojmo 2018/2019:
VV schvaluje RS OFS Znojmo pro SR 2018/2019 a ten bude vyvěšen na webových stránkách OFS,
rozeslán oddílům a funkcionářům OFS
6. ) Různé:
p. Schwarz děkuje za možnost účasti na zasedání VV OFS Znojmo a pojednává o otázce okresních
Grassroots manažerů, který na okrese Znojmo chybí, dále přibližuje průběh a organizaci Memoriálu
Františka Harašty
Letní seminář rozhodčích OFS Znojmo – 5. 8. 2018 – p. Peřinka seznamuje VV s programem semináře
Utkání internacionálů ve Znojmě ČR – FC Barcelona – p. Večeřa informuje o této akci
KR předkládá VV návrh na zařazení Josefa Černého ID: 72010299 na nominační listinu delegátů JmKFS –
VV schvaluje

Příští zasedání VV OFS se koná ve čtvrtek 6. 9. 2018 v 15:30 hod. Toto zasedání je výjezdní a
koná se v Uherském Hradišti.

Milan Večeřa v. r.

Roman Švarc

předseda O F S

sekretář OFS

