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

ZÁPIS č. 8 ze zasedání VV OFS Znojmo dne 2. 9. 2019
Přítomni : Večeřa, Kříž, Peřinka, Mašek,
Omluveni: Brabec, Kolesa, Stašek,
Nepřítomni:
Hosté:
Houšť (předseda RK OFS Znojmo), Helebrant (GTM OFS Znojmo)
Program:

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

Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu
Kontrola zápisu VV č. 7
Došlá a odeslaná pošta
Revize hospodaření OFS Znojmo k 31. 7. 2019
Průběh mistrovských soutěží podzim 2019
Doškolení trenérů licence „C“

1. ) Přítomné přivítal předseda p. Večeřa a seznámil je s programem zasedání. Ověřovatelem tohoto zápisu VV
schvaluje Jiřího Maška.
2.) Kontrola zápisu VV č. 7:
Všechny úkoly byly splněny.
3. ) Došlá pošta:
Pozvánka na oslavu 90ti let od založení fotbalového klubu v Miroslavi – za OFS Znojmo se zúčastnil p.
Večeřa a chválí průběh akce a její připravenost
Komuniké ze zasedání VV JmKFS 6. 8. 2019 – p. Večeřa se zúčastnil tohoto zasedání a vyzdvihuje turnaj
Moravia Danubia CUP, který se koná 16. - 18. 9. 2019, na který Vás všechny zve
Družební turnaje v Brně 19. 9. a v Trnavě 26. 9. 2019 – obou turnajů se OFS Znojmo zúčastní, KM zajistí
přípravné kempy na tyto turnaje, nominaci a organizaci
Září Měsíc náborů 2019 – o tuto náborovou akci projevil zájem TJ Sokol Přímětice v termínu 23. 9.2019
v 17:00 hod. – VV schvaluje organizaci této náborové akci v Příměticích a schvaluje příspěvek 5000,- Kč
od OFS Znojmo
4. ) Revize hospodaření OFS Znojmo k 31. 7. 2019:
Předseda RK OFS Znojmo, pan Pavel Houšť, seznamuje VV OFS Znojmo s výstupem z kontroly
hospodaření OFS Znojmo, která byla provedena za období 1. 1. 2019 – 31. 7. 2019. Výsledek kontroly je
bez problémů a VV tuto zprávu vzal na vědomí.
Ohledně inventarizace a nákupu hmotného majetku doporučuje p. Houšť vypracování Směrnice, která by
do určité hodnoty opravňovala předsedu svazu rozhodovat o nákupu hmotného majetku a stanovila nejnižší
nominální hodnotu inventarizovaného majetku – VV pověřuje sekretáře svazu, vypracovat tuto Směrnici
p. Večeřa seznamuje VV s ekonomickými informacemi (stavem bankovního účtu a pokladny OFS Znojmo)
a vyzdvihuje způsob hospodaření OFS Znojmo
VV byla předložena výsledovka hospodaření OFS Znojmo od 1. 1. 2019 do 31. 7. 2019 – VV schvaluje

5. ) Průběh mistrovských soutěží podzim 2019:
p. Večeřa seznamuje VV s průběhem odehraných kol soutěží OFS Znojmo, poukazuje na to, že se na
mládežnických utkáních projevil ještě prázdninový termín zahájení mládežnických soutěží. Došlo
k odhlášení žáků Hostěradic ze soutěže
p. Helebrant se osobně setkal s funkcionáři Hostěradic a pokusí se ve spolupráci všech zúčastněných zajistit
mládežnické družstvo pomocí např. náborové akce
Oznámení FK Práče o odhlášení starší přípravky a přihlášení mladší přípravky – po osobní schůzce p.
Helebranta a veškerých jednáních zůstaly v Práčích soutěže mládeže zachovány
p. Večeřa seznamuje VV s návrhem doplnění dvou nových členů do DK OFS Znojmo – jsou jimi p. Ivan
Slabý a p. Stanislav Hrdlička – VV schvaluje
OFS Znojmo je organizátorem meziokresního turnaje v termínu 10. 10. 2019 – p. Houšť zjistí, zda je
možné pořádat na hřišti v Tasovicích
6. ) Doškolení trenérů licence „C“:
VV schvaluje termín doškolení trenérů licence „C“ na OFS Znojmo v PÁTEK 18. 10. 2019 – vše v gesci
sekretáře OFS, KM a GTM OFS Znojmo

Příští zasedání VV OFS se koná v pondělí 7. 10. 2019 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS
Znojmo, Dvořákova 2922/16, Znojmo 669 02.
Milan Večeřa v. r.
předseda O F S

Mgr. Roman Švarc
sekretář OFS

