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

ZÁPIS č. 9 ze zasedání VV OFS Znojmo dne 17. 9. 2018
Přítomni : Večeřa, Kolesa, Peřinka, Brabec, Mašek, Kříž, Stašek,
Omluveni:
Nepřítomni:
Hosté:
Program:

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

Zahájení
Kontrola zápisu VV č. 8
Došlá a odeslaná pošta
Mimořádná VH JmKFS 25. 9. 2018
Odvolání SK Tatran Šatov vůči rozhodnutí DK
Odvolání TJ Horní Kounice vůči rozhodnutí DK
Různé

1. ) Přítomné přivítal předseda p. Večeřa a seznámil je s programem zasedání.
2. ) Metodika STK OFS Znojmo ke startu ve věkových kategoriích – byla zpracována, vyvěšena na webových
stránkách OFS a zaslána oddílům
Apel z KR OFS Znojmo o navýšení paušální náhrady rozhodčím za utkání – byl zpracován písemný
materiál a ten bude zaslán předsedovi FAČR a členům VV FAČR
3. ) Došlá pošta:
Nabídka vstupenek na utkání UEFA Ligy národů ČR – Slovensko
Podepsaná smlouva mezi OFS Znojmo a Znojemským městským pivovarem
4. ) Mimořádná VH JmKFS dne 25. 9. 2018:
VV schvaluje návrh kandidáta na člena VV JmKFS za okresy pana Milana Večeřu
VV schvaluje návrh kandidáta na předsedy VV JmKFS pana JUDr. Vladimíra Kristýna
Obě kandidátky budou zpracovány a řádně v termínu odevzdány dle pokynů na JmKFS
VV schvaluje delegáty na VH JmKFS z řad VV OFS Znojmo p. Peřinku, p. Maška, p. Staška, p. Kříže
a p. Večeřu
5. ) Odvolání SK Tatran Šatov, z.s. vůči rozhodnutí DK č. DR2018175576 – finanční sankci:
VV se zabýval odvoláním výše uvedeného oddílu vůči výši finanční sankce a rozhodl se odvolání v plné
výši vyhovět - poplatek za projednání odvolání bude vrácen včetně uhrazené pokuty na bankovní účet
oddílu uvedený v IS FAČR a to do 30. 9. 2018
6. ) Odvolání TJ Horní Kounice, z.s. vůči rozhodnutí DK č. DR2018175578 – finanční sankci:
VV se zabýval odvoláním výše uvedeného oddílu vůči výši finanční sankce a rozhodl se odvolání v plné
výši vyhovět - poplatek za projednání odvolání bude vrácen včetně uhrazené pokuty na bankovní účet
oddílu uvedený v IS FAČR a to do 30. 9. 2018

7. ) Různé:
p. Kolesa navrhuje zveřejňování nominací na turnaje výběrů OFS na webové stránky OFS – VV schvaluje
a sekretář zajistí zveřejňování
p. Stašek se dotazuje na systém nařizování utkání IV. tříd na sobotní termíny a obsazování rozhodčíchpředseda vysvětlil systém nařizování utkání včetně delegace R
p. Peřinka poukazuje na kontrast v rozhodnutích DK OFS Znojmo
Sekretář zajistí urgenci vyplnění Licenčního systému oddíly, které to dodnes neprovedly
VV se zabýval pořádáním mezinárodního turnaje výběrů Bratislava-Trnava-Brno-Znojmo – schválil termín
konání v 40. týdnu a místo konání turnaje bude upřesněno

Příští zasedání VV OFS se koná v pondělí 8. 10. 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

