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

e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

ZÁPIS  č. 5 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 20. 7. 2020

Přítomni :  Večeřa, Peřinka, Brabec, Kolesa, Stašek,
Omluveni: Kříž, Mašek
Nepřítomni: 
Hosté: Houšť (předseda RK OFS Znojmo)

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 4

3. )  Došlá a odeslaná pošta

4. )  Příprava soutěží OFS Znojmo pro SR 2020/2021

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

schvaluje Pavla Brabce.

2.) Kontrola zápisu VV č. 2:

       Školení trenérů licence „C“ – dokončeno, splněno u všech uchazečů

       Kemp výběrů OFS Znojmo – dnes začal, vše v gesci KM

       Kontrola hospodaření OFS Znojmo za 1 .pololetí 2020 – kontrolu provedla revizní komise OFS Znojmo a    

předseda této komise přednáší zprávu – neshledala nedostatků – VV bere na vědomí

3. ) Došlá a odeslaná pošta:

Komuniké ze zasedání VV JmKFS – s obsahem jednání seznámil VV p. Večeřa, novým předsedou STK 

JmKFS je Dominik Bureš

Pozvánka na finále MOL CUPu

Zpráva GS FAČR

Pozvánka na VH FAČR 15. 9. 2020 v Olomouci – za OFS Znojmo se zúčastní statutární zástupce předseda 

p. Večeřa

Termínová listina JmKFS

Výkonnému výboru byla předložena výsledovka hospodaření OFS Znojmo za 1. pololetí – VV schvaluje

4. ) Příprava soutěží OFS Znojmo pro SR 2020/2021:

Termínová listina OFS Znojmo pro podzim 2020 – VV schvaluje předloženou termínovou listinu

Rozdělení družstev v soutěžích OFS – VV schvaluje předložené rozdělení do soutěží včetně soutěží 

mládeže a herních systémů

Rozpis soutěží OFS Znojmo 2020/2021 – VV schvaluje znění rozpisu, p. Peřinka se zabývá otázkou 

povinnosti oddílů mít svého oddílového rozhodčího – VV schvaluje tuto povinnost s platností od 1. 1. 

2021, oddíl, který nebude mít od jara svého oddílového rozhodčího, bude sankcionován pokutou ve výši 

1 000,- Kč vždy za každý půlrok, kdy ho nebude mít (jaro, podzim), tato povinnost bude platit pro Okresní 

přebor a III. třídy mužů s platností od 1. 1. 2021, vše bude řešeno Rozpisem soutěží pro SR 2020/2021

Losovací aktiv oddílů se koná v PÁTEK 24. 7. 2020 od 17:30 hod. v sále Agrodomu na ulici Dvořákova ve 

Znojmě



Okresní pohár FAČR OFS Znojmo – předseda Milan Večeřa informuje o průběhu prvních utkání v poháru, 

chválí utkání ve Valtrovicích

VV schvaluje nákup dresu a trenýrek pro rozhodčí, kteří splní seminář rozhodčích od firmy Zina

p. Stašek se dotazuje na možnou podpory při získání bezpečných branek pro mládež

Příští zasedání VV OFS se koná v pondělí 31. 8. 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




