
Okresn í  fo tba lový  svaz  Zno jmo
Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo

e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

ZÁPIS  č. 1 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 16. 1. 2018

Přítomni :  Večeřa, Kříž, Mašek, Brabec, Stašek, Peřinka,

Omluveni: Kolesa,
Nepřítomni: 
Hosté: 

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 12

3. )  Došlá a odeslaná pošta

4. )  Valná hromada OFS Znojmo 1. 2. 2019

5. )  Příprava jarních částí soutěží OFS Znojmo

6. )  Halové turnaje mládeže OFS Znojmo 2019

7. )  Různé

1. ) Přítomné přivítal předseda p. Večeřa a seznámil je s programem zasedání. VV schvaluje za ověřovatele 

zápisu Antonína Staška a Jiřího Maška.

2. ) Všechny úkoly byly splněny.

3. ) Došlá pošta:

Pozvánky na VH JmKFS, VH MěFS Brno, OFS Brno – venkov, OFS Břeclav

Pozvánka VH OFS Blansko a OFS Třebíč – p. Večeřa se obou VH zúčastnil a pojednává o průběhu

Pozvánka na VH SFK Slup z. s.

Dopis FAČR k převodu školení trenérů licencí B a C do gesce OFS a KFS s platností od 1. 4. 2019,           

p. Večeřa podává bližší informace

Změna předsedy TJ Suchohrdly z.s. – VV bere na vědomí

Pozvánka na galavečer Fotbalista roku OFS Břeclav 2018 – úkol pro VV o možnosti zřízení ankety 

Fotbalista roku OFS Znojmo

Sportovec okresu Znojmo 2018 – sekretář seznamuje s přípravou ankety

Odkaz na Úřední desku FAČR – materiály k MVH FAČR – p. Večeřa podrobně seznamuje VV s náplní 

této VH, která se bude konat 5. 2. 2019 od 10:00 hod. v Nymburce

4. ) Valná hromada OFS Znojmo 1. 2. 2019:

Předseda podrobně informuje členy VV o materiálech k VH OFS Znojmo

       VV zadává RK úkol k provedení kontroly hospodaření OFS Znojmo k 31. 12. 2018 – sekretář zajistí 

předání a zpracování dokladů účetní

p. Večeřa apeluje na členy VV k získání nového kandidáta na člena RK OFS Znojmo

5. ) Příprava jarních částí soutěží OFS Znojmo:

Rozlosování mužů a dorostu je vyvěšeno na stránkách OFS Znojmo s termínem změn zdarma k 28. 2. 2019

VV zadává úkol STK o možnost spuštění hlášenek přes IS od příštího SR 2019/2020



p. Stašek informuje VV o rozlosování soutěží mládeže – KM zpracovala požadavky oddílů k soutěžím 

přípravek, viz. zápis KM č. 15 ze dne 16. 1. 2019

p. Peřinka sděluje, že seminář rozhodčích OFS Znojmo se uskuteční 2. 3. 2019 od 16:00 hod. v Novém 

Šaldorfě a žádá sekretáře o znovu spuštění přihlašování oddílových rozhodčích – rozeslání oddílům

6. ) Halové turnaje mládeže OFS Znojmo 2019:

Předseda OFS hodnotí turnaj, který proběhl ve sportovní hale Znojmo – děkuje KM, p. Štěvicovi a 

sekretáři za organizaci

Sekretář a p. Stašek podávají zprávu o připravenosti turnajů dalších, 19. 1., 3. a 9. 2. 2019

7. ) Různé:

p. Večeřa - informuje VV o schůzce s předsedou TJ Pavlice z. s. týkající se možného sloučení klubů

                       - podává zprávu o zpracování vyúčtování veškerých dotací, které obdržel OFS Znojmo v roce 

2019 – veškerá vyúčtování řádně zpracována a odevzdána

                       - seznamuje VV s ekonomickou situací OFS Znojmo k 31. 12. 2018 s informací, že OFS 

hospodaří velice dobře a využívá všech dostupných dotačních prostředků                     

p. Stašek pojednává o galavečeru Grassroots v Praze – VV zadává úkol sekretáři, aby zaslal gratulaci pro 

Andreu Staškovou, která vyhrála kategorii Talent roku ženské kopané

KM připravuje kemp hráčů okresu Znojmo ročník 2006, který se uskuteční 26. 1. 2019 v tělocvičně ZŠ 

Mládeže – vše v gesci KM a GTM p. Helebranta

p. Brabec dostává od VV úkol zjistit možnosti zhodnocení finančních prostředků OFS Znojmo

p. Stašek - KM dává návrh na změnu systému soutěží v kategorii mladších žáků, 8+1 na hřišti od 

pokutového území k pokutovému území – VV schvaluje a bude představeno oddílům na VH

VV zadává úkol sekretáři, kontaktovat pány Hýblera a Pořízku ohledně dalšího působení u výběrů okresu

VV schvaluje delegáty na VH JmKFS

VV apeluje na oddíly okresu Znojmo, aby v termínu do 28. 2. 2019 – uhradily členské příspěvky FAČR

Příští zasedání VV OFS se koná ve středu 6 . 3. 2019 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS 

Znojmo, Dvořákova 2922/16.

     

  
Milan Večeřa v. r.                                              Roman Švarc

       předseda O F S                                 sekretář OFS




