
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 18. 5. 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. 2

3. )  Došlá a odeslaná pošta

4. )  Informace z JmKFS

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

schvaluje Jiřího Peřinku.

2.) Kontrola zápisu VV č. 2:

       Halové turnaje mládeže OFS 2020 – p. Večeřa děkuje KM a sekretáři za organizaci

Inventarizace majetku – místopředseda VV p. Brabec ve spolupráci se sekretářem provedli inventarizaci, 

bude proveden zápis

Školení trenérů licence „C“ – chybí ukázkový trénink, situace to nedovolovala

3. ) Došlá a odeslaná pošta:

Pozvánky na VH JmKFS, OFS Vyškov a TJ Olbramovice – zúčastnění pojednávají o průběhu VH

Pracovní jednání předsedů a sekretářů 20. 2. 2020 Nymburk – předseda OFS p. Večeřa velice kladně 

hodnotí průběh a náplň jednání

Pozvánka na VH FAČR 18. 6. 2020, která se koná v NH Hotelu Olomouc – za OFS Znojmo se zúčastní 

statutární orgán svazu p. Večeřa – VV schvaluje

Mimořádná finanční podpora klubům – vše odesláno oddílům. Jedná se o podporu i těm nejmenším 

oddílům našeho okresu a oddílům, kteří se zaměřují na výchovu mládeže.

Disciplinární řízení EK FAČR – oddílům zaslána urgence úhrad

Nabídka webových stránek – VV zamítl tuto nabídku

Informace GS FAČR p. Paulyho – seznamuje dopodrobna p. Večeřa

Vyjádření FAČR k problematice vládních opatření k pandemií - p. Večeřa podává doplňující informace a 

návrhy řešení ke vzniklé situaci 

Nabídka sportovních prohlídek – sekretář osloví MUDr. Komzáka ke zpracování nabídky klubům

Dotace z rozpočtu MěÚ Znojmo – město Znojmo schválilo 25 000,- Kč na činnost OFS

Finanční podpora OFS – veškeré podklady odeslány a žádost schválena FAČRem

Informace z FAČR o amnestii na disciplinární tresty – předseda VV OFS p. Večeřa dal pokyn DK OFS,

aby provedla amnestii všech trestů hráčů a funkcionářů  klubů. 

Turnaj dorostu – email od pana Hýblera k možnosti konání turnaje dorostu – odpověď zajistí sekretář

Fotbalová inventura – projekt FAČR k inventarizaci klubů – p. Večeřa konstatuje, že vzhledem 

k náročnosti a duplicitě informací se setkává s kritickým postojem klubů. 



p. Helebrant navrhuje jako nového trenéra výběrů OFS pana Adama Papouška – VV schvaluje

p. Večeřa navrhuje pořádání okresního poháru – VV schvaluje pořádání a odměny týmům, které se umístí na 

prvních čtyřech místech. Způsob přihlášení a herní systém budou v gesci STK dle přihlášených družstev.

VV per rollam schvaluje nové členy STK p. Petra Čecha ml. a Dušana Vargu 

Termín pro odevzdání přihlášek do soutěží OFS Znojmo je stanoven na 10. 6. 2020, předpokládaný termín 

losovacího aktivu - konec července

p. Helebrant informuje o možnostech změn v hracích časech a velikost hracích ploch

Finanční podpora JmK- bude řešeno po úplném skončení pandemie

p. Večeřa informuje VV o koncepci GTM OFS Znojmo, kdy GTM bude smluvně vázán s JmKFS a náplň práce 

bude koordinována předsedou OFS a JmKFS

p. Mašek poukazuje na to, že by FAČR měl vydat metodiku, co se bude dít dále s vývojem situace Covid - 19, 

dále kritizuje požadavky MŠMT v rámci doplnění informací k žádosti o dotaci Můj klub 2020

p. Brabec se dotazuje na plánovaný systém dorosteneckých soutěží – p. Večeřa podává zprávu o možnostech, 

zadává sekretáři obvolat všechny týmy hrající v loňském roce okresní soutěž dorostu a zjistit jejich zájem dále 

hrát dorostenecké soutěže

Příští zasedání VV OFS se koná v pondělí 15. 6. 2020 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS 

Znojmo, Dvořákova 2922/16, Znojmo.

  
Milan Večeřa v. r.                                              Mgr. Roman Švarc

     předseda OFS                                sekretář OFS




