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

e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

ZÁPIS  č. 2 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 10. 2. 2020

Přítomni :  Večeřa, Kříž, Peřinka, Brabec, Kolesa, Stašek, Mašek
Omluveni: 
Nepřítomni: 
Hosté: Helebrant (GTM OFS)

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 1

3. )  Došlá a odeslaná pošta

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

5. )  Halové turnaje mládeže OFS Znojmo 2020

6. )  Informace z JmKFS

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

schvaluje Jiřího Maška.

2.) Kontrola zápisu VV č. 1:

       Příprava školení trenérů licence „C“ OFS Znojmo – 7. - 8. 3. 2020 – vše spuštěno, umístěno na webu a 

v tisku, odesláno oddílům, již přihlášeno 6 zájemců

Rozlosování soutěží jaro 2020 – vše k dispozici oddílům – termíny možné měnit pomocí hlášenek

3. ) Došlá a odeslaná pošta:

Rozhodnutí EK – předseda OFS pojednává o obsahu a řešení ze strany oddílů – upozorňuje na povinnost 

hradit sběrné faktury, sekretář sděluje, že Bantice mají uhrazeno

Úmrtí pana Števici – na poslední rozloučení byli přítomni zástupci VV OFS, rozloučení vydáno v tisku a 

na webových stránkách

Dotační program JmK na podporu sportu – bylo odesláno oddílům okresu Znojmo

Pozvánka na VH SFK Slup

Odhlášení přípravek Suchohrdly u Miroslavi – bude řešeno cestou odborných komisí

Pracovní jednání předsedů a sekretářů Nymburk 20. 2. 2020 – za OFS Znojmo se zúčastní p. Večeřa. 

Množí se negativní dotazy k problematice zadávání emailových adres členů FAČR – p. Večeřa na 

pracovním setkání zjistí podrobnosti k této problematice

Změna názvu oddílu Jevišovice – informace z FAČR – nový název FOTBAL JEVIŠOVICE –

MIKULOVICE, z. s.

Informace GS FAČR – VH FAČR se koná 29. 5. 2020 v Olomouci.

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

p. Večeřa velice kladně hodnotí průběh a obsah valné hromady, účast hostů i delegátů této VH, VV zadává 

sekretáři úkol vyvěšení Usnesení VH na Úřední desku OFS Znojmo a zaslání na JmKFS



5. ) Halové turnaje mládeže 2020:

p. Večeřa hodnotí organizaci proběhlých turnajů mládeže ( zatím odehráno 7 turnajů za účasti 430 dětí ) a 

děkuje za organizaci komisi mládeže, rozhodčím a sekretáři svazu. Turnaje odehrány, chybí turnaj starších 

přípravek 23. 2. 2020 ve Znojmě, veškeré výsledky včetně fotografií byly presentovány v týdeníku 

Znojemsko a na webových stránkách svazu.

Turnaj Halové ligy v Třebíči -  výběru dívek OFS nás vzorně reprezentoval a umístil se na 2. místě

základní skupiny, což ho opravňuje startovat ve finálovém turnaji, který OFS Třebíč bude pořádat 

23.2.2020.

p. Helebrant hodnotí turnaje výběrů ve Znojmě a Kuřimi – hodnotí výsledky a upozorňuje na množství 

omluvenek, předkládá VV OFS souhrn nominovaných, jejich omluvy a poukazuje na způsob konečného 

řešení nominací na tyto turnaje.

5. ) Informace z JmKFS:

p. Večeřa seznamuje VV s informacemi z kraje a výstupy z VV JmKFS

Postup rozhodčího Marka Horkého do soutěží JmKFS – VV schvaluje per rollam

Postup rozhodčího Dalibora Černého do profesionálních soutěží – VV bere na vědomí a přeje mu hodně 

úspěchů

Nominace na cenu Dr. Václava Jíry

Mimořádná VH OFS Vyškov – na řádné VH 4. 2. 2020 byla svolána mimořádná VH tohoto okresu

VH JmKFS se koná v ÚT 25. 2. 2020 v 17,00 hod. – VV schvaluje jako delegáty za OFS p. Večeři, p. 

Peřinku, p. Maška, p. Brabce a p. Kříže

Připomínka p. Staška k financím OFS Znojmo a jeho vkladu na účet družstevní záložny – od této aktivity 

nakonec VV OFS Znojmo upustil a bude řešit možnost uložení peněz formou spořícího účtu

p. Stašek navrhuje VV předání ( do STK ) a potrestání oddílů, které nezajistily účast nominovaných hráčů 

na turnajích výběrů OFS – VV neschvaluje, nominovaní hráči byli řádně omluveni

p. Brabec naopak navrhuje pracovat na tom, aby byli nominovaní hráči výběrů pozitivně motivováni 

k reprezentaci okresu

Sekretář svazu informuje o čerpání dovolené v době jarních prázdnin od 17.2. do 21. 2. 2020 – bude 

vyvěšeno na webových stránkách OFS a odesláno oddílům – záležitosti, které nesnesou odkladu bude řešit 

předseda OFS p. Večeřa

p. Stašek se dotazuje na možnost minuty ticha před prvním jarním kolem k uctění památky úmrtí pana 

Števici – VV nedává v povinnost a nechává na řešení rozhodčích popřípadě oddílů

       KR informovala předsedu OFS o přípravě zimního semináře Rozhodčích – předběžný termín 14.3.2020

VV APELUJE NA ODDÍLY OFS ZNOJMO, ABY VČAS, TEDY DO KONCE ÚNORA 2020, ZAPLATILY 

ČLENSTVÍ FAČR!!

Příští zasedání VV OFS bude výjezdní a koná v pondělí 16. 3. 2020 v 15:30 hod. v restauraci 

U Bazalů v Lechovicích.

  
Milan Večeřa v. r.                                              Mgr. Roman Švarc

     předseda OFS                                sekretář OFS




