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

e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

ZÁPIS  č. 9 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 14. 12. 2020

Přítomni :  Večeřa, Brabec, Kolesa, Mašek, Peřinka, Stašek,
Omluveni: Kříž,
Nepřítomni: 
Hosté: p. Kvapil – předseda DK, p. Čech – předseda STK, p. Holík – předseda KR, p. Helebrant –

GTM OFS Znojmo

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 8

3. )  Došlá a odeslaná pošta

4. )  Informace z JmKFS

5. )  Volební valná hromada OFS Znojmo

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

schvaluje Pavla Brabce.

2.) Kontrola zápisu VV č. 8:

       Byl splněn úkol rozeslání nabídky Znojemského městského pivovaru – ze strany oddílu velice malá odezva

Odeslán dopis OFS Liberec

3. ) Došlá a odeslaná pošta:

Zpráva GS FAČR

Vyřazení oddílů okresu Znojmo jako členů FAČR – na základě Stanov FAČR byly některé oddíly okresu 

vyřazeny

Žádost o členství ve FAČR TJ Sokol Lesonice – ze strany OFS veškeré kroky provedeny, nyní se čeká na 

zpracování FAČR, pan Čech provedl kontrolu areálu a o jeho stavu informuje VV

Porada sekretářů OFS JmKFS 16. 11. 2020 – pojednává sekretář OFS Znojmo, který se zúčastnil

Výzva František Červenka

Mimořádná finanční podpora FAČR do klubů – se zpracováním pomáhá sekretář svazu a apeluje na včasné 

odevzdání vyúčtování

Prohlášení OFS Hodonín

4. ) Průběh soutěží OFS Znojmo podzim 2020:

Byl předložen návrh TL soutěží OFS Znojmo, kterou se budou řídit soutěže OFS Znojmo – VV schvaluje, 

pokud to pandemická situace dovolí

VV schvaluje neuplatnění sankcí vůči nenastoupení hráčů ze soupisek za podzimní část SR 2020/2021

VV požaduje doplnění termínové listiny o termíny mládežnických soutěží

Do zimního turnaje se přihlásila všechna družstva dorostu a že VV zvažuje pořádat také zimní turnaj žáků

5. ) Volební valná hromada OFS Znojmo 23. 1. 2021:

VV schvaluje předložený program pro zasedání volební valné hromady a sekretář zajistí jeho řádné 

vyvěšení na Úřední desce OFS



Místo konání VH bude určeno na příštím VV dle vládních opatření

Tiskopis pro návrh kandidátů na funkce v OFS bude vyvěšen na Úřední desce a poslán oddílům ihned 

začátkem roku 2021

Vyúčtování dotací OFS Znojmo – předseda p. Večeřa seznamuje se stavem, vše bude včas a v pořádku 

vyúčtováno, dále seznamuje se stavem ekonomiky OFS Znojmo

VV schvaluje nákup sady dresů pro výběry OFS Znojmo

OFS Znojmo děkuje starostovi města Jevišovice za vstřícnost a spolupráci při poskytnutí hřiště s umělým 

povrchem pro odehrání odložených utkání a turnaje dorostu v lednu a únoru 2021

VV pověřuje p. Večeřu zahájením úkonů k vytvoření spořicího účtu v bance – zásadním důvodem je bezpečnost 

a zodpovědnost v práci s financemi

VV provedl kontrolu nakoupeného vybavení pro trenéry výběrů OFS Znojmo

Sekretář zpracuje děkovné dopisy partnerům svazu

p. Kolesa sděluje, že by bylo dobré využívat sílu sociálních sítí a i přes ně informovat fotbalové prostředí

p. Kvapil poděkoval VV za přístup při úmrtí člena DK p. Nováka

Předseda VV OFS Znojmo poděkoval všem členům VV a odborných komisím, sekretáři a všem funkcionářům 

fotbalových klubů za práci pro fotbal v roce 2020

Předseda VV p. Večeřa děkuje sekretáři za pomoc oddílům při žádostech o dotaci a jejich vyúčtování

VV schvaluje návrh KR na postup rozhodčího Lukáše Petlacha do soutěží řízených JmKFS

Příští zasedání VV OFS se koná v pondělí 11. 1. 2021 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS 

Znojmo, Dvořákova 2922/16, Znojmo.

  
Milan Večeřa v. r.                                              Mgr. Roman Švarc

     předseda OFS                                sekretář OFS




