
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 15. 6. 2020

Přítomni :  Večeřa, Kříž, Peřinka, Brabec, Kolesa, Stašek, Mašek
Omluveni: 
Nepřítomni: 
Hosté: p. Kvapil (předseda DK OFS Znojmo), p. Helebrant (GTM OFS Znojmo)

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 3

3. )  Došlá a odeslaná pošta

4. )  Informace z JmKFS

5. )  Příprava soutěží řízených OFS Znojmo  

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

schvaluje Karla Kříže.

2. ) Kontrola zápisu VV č. 3:

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

zápis předložen k podpisu

Školení trenérů licence „C“ – ukázkový trénink se konal 4. 6. 2020, školení dokončeno 

3. ) Došlá a odeslaná pošta:

Dotazník Národní agentury pro sport

Odložení VH FAČR – odloženo z důvodu mimořádných opatření

Informace GS FAČR

Trenérský kurz licence B – předáno oddílům

Družební turnaj OFS a MěFS – OFS Znojmo schvaluje pokračování v účasti na těchto turnajích

4. ) Informace z JmKFS

      Informace z JmKFS – pojednává p. Večeřa

      Smlouva FAČR x GTM OFS – p. Večeřa seznamuje s obsahem

      Předběžný termín losovacího aktivu v Brně – Avanti 21. 7. 2020

5. ) Příprava soutěží řízených OFS Znojmo

     Termínová listina OFS Znojmo – bude zpracována na základě termínových listin Moravy a JmKFS                                                  

     Losovací aktiv OFS Znojmo – předpokládaný termín v PÁ 24. 7. 2020 

     Příprava soutěží OFS Znojmo 2020/2021- p. Večeřa předkládá materiál STK se stavem odevzdaných 

     přihlášek do soutěží a návrh rozdělení do soutěží  

     Předpokládaný začátek mužských soutěží o víkendu 8. – 9. 8. 2020                                

    Soutěže mládeže – KM připraví obdobný materiál jako STK a bude odesláno členům VV - VV apeluje na    

dostatečný počet utkání u jednotlivých soutěží



      Okresní pohár OFS Znojmo – předseda VV OFS kladně hodnotí počet 32 účastníků poháru. Kladně 

hodnotí organizaci poháru a jeho propagaci ze strany STK.

Ve středu 17. 6. 2020 proběhne rozlosování do jednotlivých skupin. Vyzdvihuje Záštitu starosty města Znojma 

nad Okresním pohárem mužů OFS Znojmo.

     Kemp výběrů OFS Znojmo – VV schvaluje uskutečnění kempu a podání žádosti na FAČR na tento kemp

p. Kolesa informuje o průběhu a obsahu jednání VH FC Miroslav – zvolen výbor, dále poukazuje na bod 

z porady ČUS ohledně funkčních období statutárních orgánů spolků

p. Brabec žádá VV o apel na oddíly okresu Znojmo, aby pomohly v této těžké době Znojemskému městskému 

pivovaru a využily nabídky, která byla odeslána dvakrát oddílům

p. Stašek se dotazuje na termín semináře rozhodčích – prozatím není znám, dále informuje, že ženská 

reprezentace se utká v Uherském Hradišti 18. 9. 2020 s Polskem

p. Večeřa vyzdvihuje kvalitu a organizaci turnaje mládeže v Jevišovicích, který se uskutečnil v SO 13. 6. 2020 

– velkolepá fotbalová akce pro děti 

p. Kvapil představuje VV amnestii v rámci našeho okresu a její aplikaci na tresty DK OFS Znojmo

VV OFS vyjádřil souhlas se složením DK OFS Znojmo, STK OFS Znojmo, KM OFS Znojmo a KR OFS 

Znojmo

Příští zasedání VV OFS se koná v pondělí 20. 7. 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




