
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 13. 1. 2020

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

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 12

3. )  Došlá a odeslaná pošta

4. )   Příprava VH OFS Znojmo 24. 1. 2020

5. )  Rozlosování soutěží OFS Znojmo jaro 2020

6. )  Informace z VV JmKFS

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

schvaluje Karla Kříže.

2.) Kontrola zápisu VV č. 12:

       Všechny úkoly byly splněny.

3. ) Došlá a odeslaná pošta:

Rozhodnutí EK – VV se zabýval rozhodnutími Etické komise FAČR a apeluje na oddíly, aby včas hradily 

závazky vůči FAČR – Etickou komisí bylo rozhodnuto o odebrání tří soutěžních bodů Troskotovicím a 

Banticím a navýšení pokuty o 15% Damnicím, Hraběticím a Troskotovicím

Nabídka vstupenek na EURO 2020

Aktualizace údajů v IS FAČR – informace FAČR o zadávání emailových adres členů do IS FAČR –

v dalším období bude z FAČR zaslána metodika

Pozvánky na VH jednotlivých OFS JmKFS 

VH JmKFS se uskuteční 25. 2. 2020 v hotelu Avanti 

Aktuální informace generálního sekretáře FAČR

4. ) Příprava VH OFS Znojmo 24. 1. 2020:

Vyhlášení VH bylo zveřejněno řádně na Úřední desce OFS.

Delegační lístky budou řešeny stejně jako v minulý rok cestou hromadného emailu a vyvěšením na Úřední 

desce.

Zbylé materiály budou oddílům distribuovány elektronicky Jednací řád, Stanovy nebo nachystány v sále na 

VH.

5. ) Rozlosování soutěží OFS Znojmo jaro 2020:

Soutěže mužů a dorostu již zveřejněny a termín zadávání hlášenek je 25. 2. 2020.

Sekretář podává zprávu, že rozlosování soutěží mládeže je připraveno, VV schvaluje jeho zveřejnění v IS 

FAČR s termínem zadávání hlášenek do 10. 3. 2020.

VV schválil zařazení oddílu Valtrovic do soutěže starších přípravek – soutěž je losována samostatně na 

podzim (kvalifikace) a samostatně jaro (okresní přebor a okresní soutěž).



VV neschválil v tuto chvíli zařazení dalšího družstva Moravského Krumlova „B“ do soutěže mladších 

přípravek – soutěž je losována klasicky podzim / jaro a tudíž nelze do rozehrané soutěže vstoupit.

P. Večeřa informoval o Vyúčtování dotací OFS Znojmo k 31. 12. 2019 – veškerá vyúčtování dotací, které 

obdržel OFS Znojmo, byla řádně a v termínech odevzdány

VV OFS Znojmo apeluje na oddíly, aby včas zaplatily členské příspěvky FAČR. 

.

6.)  Informace z VV JmKFS

       Region´s CUP – i pro tento rok se zúčastní výběr JmKFS

p. Večeřa informuje VV o velkém úspěchu výběru JmKFS a vítězství na turnaji v chorvatské Vodici

VV OFS Znojmo gratuluje Stanislavu Schwarzovi za ocenění trenéra mládeže na galavečeru Grassroots

p. Večeřa vyzdvihuje akci Domčův sen – turnaj na podporu nadačního fondu Krtek

      OFS Znojmo je pořadatelem halového finále výběrů U12 – termín 6. 2. 2020 ve sportovní hale ve Znojmě –

vše v gesci KM a sekretáře svazu

       p.Večeřa kladně hodnotí přihlášky do Halových turnajů pořádaných OFS a práci Sekretáře a KM 

s rozlosováním těchto turnajů 

p. Stašek děkuje jménem dcery za děkovný dopis

p. Kolesa informuje o pořádání ankety Sportovec okresu 2019 – 27. 2. 2020

Příští zasedání VV OFS se koná v pondělí 10. 2. 2020 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS 

Znojmo, Dvořákova 2922/16, Znojmo 669 02.

  
Milan Večeřa v. r.                                              Mgr. Roman Švarc

     předseda OFS                                sekretář OFS




