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

e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

ZÁPIS  č. 4 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 13. 5. 2019

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

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 3

3. )  Došlá a odeslaná pošta

4. )  Průběh mistrovských soutěží

5. )  Připomínky k RS

6. )  Různé

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

Jiřího Peřinku a Jiřího Maška.

2. ) p. Večeřa seznámil členy VV s Výsledovkou hospodaření OFS Znojmo za 1. čtvrtletí 2019 – VV schvaluje

Družební turnaj výběrů OFS a ObFZ 16. 5. 2019 v Bratislavě a ve Znojmě 21. 5. 2019 – vše průběžně    

zajišťováno

OFS pořádal Turnaj dívek středních škol v kopané 7. 5. 2019 Dobšice – vše proběhlo v pořádku, v tisku 

zveřejněno. P. Večeřa děkuje oddílu TJ Sokol Dobšice a KM za organizaci.

Turnaj McDonald´s CUP – okrsková kola proběhla, finále proběhne ve středu 15. 5. 2019 na ČAFCE ve 

Znojmě

3. ) Došlá pošta:

Smlouva o dotaci z rozpočtu města Znojma – podepsána oběma stranami 

       Utkání reprezentace ČR – Bulharsko, ČR – Černá hora a finále MOL CUPu Baník Ostrava – Slavia Praha

Finanční podpora OFS pro rok 2019 – sekretář a předseda OFS zpracovali Žádost a ta byla odeslána v IS

Pozvánka na turnaj Břeclav CUP 2019 – VV schvaluje účast výběru OFS Znojmo na tomto turnaji

Rozhodnutí Etické komise FAČR – přeposláno oddílům, kterých se to týká

VH FAČR v Nymburku 24. 5. 2019 – p. Večeřa seznamuje VV s programem, zásadním bodem bude 

změna stanov FAČR

Komuniké VV JmKFS 7. 5. 2019 – p. Večeřa podává zprávu z tohoto jednání

4. ) Průběh mistrovských soutěží:

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

VV se zabýval delegováním rozhodčích na soutěže mládeže.

       VV OFS Znojmo apeluje na funkcionáře oddílů, aby  znovu nahlásili  oddílového rozhodčího z řad svých 

členů. VV v tom vidí jedinou cestu jak zajistit dostatečný počet rozhodčích nutných k řízení utkání OFS. 

p. Čech – předseda STK informuje o prozatím bezproblémovém průběhu soutěží OFS Znojmo



5. ) Připomínky k RS 2019/2020:

VV se zabývá koncepcí práce KM v příštím soutěžním ročníku 2019/2020

Na příští zasedání VV OFS Znojmo si připraví členové VV a předsedové odborných komisí připomínky 

k RS 2019/2020

p. Čech - předseda STK seznamuje VV s plánovaným zněním RS a nejzásadnějšími úpravami

Losovací aktiv je předběžně plánován na ČTVRTEK 28. 6. 2019 a pro SR 2019/2020 plánuje STK spuštění 

elektronických hlášenek – bude připravena osvěta oddílům

6. ) Různé:

Turnaje výběrů OFS v Rosicích a Zastávce 25. 4. 2019 – p. Helebrant informuje o výsledcích a průběhu 

turnaje v Zastávce a p. Večeřa o turnaji v Rosicích – oba vyjadřují zklamání nad předvedenou hrou našich 

výběrů

Výběrový kemp ročník 2006 v Dyji 14. 5. 2019 od 16:30 hod. – vše zajištěno

Školení trenérů licence „C“ 1. a 2. 6. 2019 – vše domluveno a spuštěno, odesláno oddílům a vyvěšeno na 

webových stránkách OFS Znojmo

VH KO ČUS JmK – p. Večeřa informuje, že bude delegátem této VH za JmKFS

VV apeluje na KR, aby dbala na obsazení rozhodčích v posledních kolech soutěží OFS a apeluje na oddíly, 

aby přispěly disciplinovaností k hladkému průběhu závěru soutěží

p. Peřinka seznamuje VV s obsahem porady předsedů KR OFS a členů Obsazovacích úseků 9. 5. 2019

Příští zasedání VV OFS se koná v pondělí 10. 6. 2019 v 15:30 hod. v Olomouci.

  
Milan Večeřa v. r.                                              Mgr. Roman Švarc

       předseda O F S                                    sekretář OFS




