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

e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

ZÁPIS  č. 3 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 15. 4. 2019

Přítomni :  Večeřa, Kolesa, Brabec, Stašek, Kříž,
Omluveni: Peřinka, Mašek,
Nepřítomni: 
Hosté: 

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 2

3. )  Došlá a odeslaná pošta

4. )  Průběh mistrovských soutěží

5. )  Různé

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

Pavla Brabce a Karla Kříže.

2. ) Všechny úkoly byly splněny.

3. ) Došlá pošta:

McDonald´s CUP – dopisy na oddíly s žádostí o spolupráci byly odeslány – VV schvaluje odměnu 

rozhodčím na turnaj o třech účastnících ve výši 300,- Kč a na turnaj o čtyřech účastnících ve výši 400,- Kč

Školení trenérů licence „C“ – předběžný termín konání je 1. a 2. 6. 2019 – sekretář zajistí místo konání a 

poté bude vše zveřejněno a odesláno oddílům

Řádná VH FAČR 24. 5. 2019 – jako delegát se za OFS Znojmo zúčastní statutární zástupce p. Milan 

Večeřa

Finanční podpora FAČR 2019 – p. Večeřa seznamuje VV se způsobem financování fotbalového prostředí 

v roce 2019, bude probíhat obdobně jako v roce 2018 

Informační systém FAČR – bylo vypsáno výběrové řízení na nový IS

Doškolení trenérů licence „B“ 28. 5. 2019 v Rosicích – odesláno oddílům

Výstup ze setkání GTM OFS 

Turnaj dívek středních škol 7. 5. 2019 – předběžně se akce uskuteční ve sportovním areálu v Dobšicích

Výjezdní zasedání VV JmKFS a OFS – 5. 4. 2019 v Brně – p. Večeřa seznamuje VV s obsahem jednání

Disciplinární tresty Etické komise – oddíly, kterých se to týkalo, byly informovány a v co nejkratším 

termínu tuto situaci napravují

Zpráva generálního sekretáře JUDr. Paulyho – p. Večeřa kvituje tuto aktivitu generálního sekretáře 

v zasílání informací do okresních fotbalových svazů

Vyúčtování finanční podpory 2018 – p. Večeřa dopodrobna informuje VV o provedeném vyúčtování

Dotační smlouva mezi MěÚ Znojmo a OFS Znojmo – smlouva podepsána a odevzdána

Družební turnaje OFS A ObFZ – na stadionu FK RAČA v Bratislavě se bude turnaj pro ročník 2005 konat 

16. 5. 2019. OFS Znojmo je organizátorem turnaje na jaře 2019 také, místo i termín jsou v řešení

Louka plná dětí – s akcí pořádanou OS ČUS Znojmo seznamuje p. Kolesa



Komuniké ze zasedání VV JmKFS 5. 4. 2019 – p. Večeřa seznamuje s obsahem a průběhem jednání, důraz 

kladen na soutěže dorostu. Krajské finále přípravek se bude konat 12. 6. 2019. Finále krajského poháru se 

uskuteční na stadionu SK Líšeň.

4. ) Průběh mistrovských soutěží:

p. Večeřa kladně hodnotí prozatímní průběh mistrovských soutěžích  mužů, tak i u dorostu a mládeže

VV se zabýval delegováním rozhodčích na soutěže mládeže.

      OFS Znojmo apeluje na oddíly, aby se znovu pokusily získat oddílového rozhodčího z řad svých členů a 

děkuje oddílů, kteří se do akce „Oddílový rozhodčí“ zapojily.

5. ) Různé:

Složení realizačních týmů výběrů OFS Znojmo – p. Večeřa seznamuje VV s trenérským složením – u akcí 

výběrů ročník 2005 budou trenéry Jaroslav Hýbler a Milan Pořízka, u ostatních ročníků to budou Pavel 

Kučma, Karel Fiala, Jaroslav Hycl, Pavel Machotka, Milan Samek

       p. Večeřa informuje VV o kempu výběrů ročníku 2008, který se za jeho přítomnosti uskutečnil 31.3.2019 

ve Znojmě. Součástí kempu byla beseda s vedoucími družstev mládeže a rodiči.

VV schvaluje účetní svazu Šárce Gallusové odměnu ve výši 600,- Kč za zpracování daňových přiznání 

rozhodčích

Květen Měsíc náborů – celou akci zpracuje GTM OFS Znojmo Oldřich Helebrant

p. Brabec kriticky informuje o akci Fotbalista roku 2018 – nedůstojné z hlediska organizace, klesající 

úroveň tohoto galavečera

Úkol pro sekretáře svazu, na příští zasedání VV OFS ve spolupráci s účetní svazu, připravit výsledovku 

hospodaření za 1. čtvrtletí 2019

OFS Znojmo podal trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření ze spáchání přečinu 

Nebezpečné vyhrožování ve smyslu ustanovení § 353 odst. 1 Trestního zákoníku vůči osobě delegované 

k utkání soutěže řízené OFS Znojmo. VV OFS Znojmo se razantně ohrazuje vůči podobnému druhu 

jednání a chování.

Příští zasedání VV OFS se koná v pondělí 13. 5. 2019 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS 

Znojmo, Dvořákova 2922/16.

  
Milan Večeřa v. r.                                              Mgr. Roman Švarc

       předseda O F S                                    sekretář OFS




