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

e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

ZÁPIS  č. 1 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 11. 1. 2021

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

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 9

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 Karla Kříže.

2.) Kontrola zápisu VV č. 9:

       Byl splněn úkol vyvěšení a rozeslání na oddíly Návrhy kandidatur na členy VV, členy RK a předsedy OFS

3. ) Došlá a odeslaná pošta:

Zprávy GS FAČR

       Dopis o přijetí za člena FAČR TJ Sokol Lesonice

       Dopis o mimořádné atestaci UMT - FAČR

4. ) Informace z JmKFS:

       Předseda OFS p. Milan Večeřa informoval o zasedání VV JmKFS a situaci ohledně okresního GTM. Dále 

se informace týkaly nastávajících Volebních valných hromad na jednotlivých okresech.

       VV OFS navrhuje na cenu Dr. Václava Jíry, což je nejvyšší fotbalové ocenění za práci pro fotbal Karla 

Šoukala – dlouholetého předsedu RK OFS Znojmo a poté člena RK OFS Znojmo.

5. ) Volební valná hromada OFS Znojmo:

VV OFS diskutoval o zvýšených zdravotně - hygienických opatřeních při konání Volební VH OFS 

(desinfekce sálu, měření teploty při vstupu, desinfekce, jeden delegát na jeden stůl, rozestupy mezi stoly, 

po celou dobu konání VH povinnost zakrytí úst a nosu rouškou nebo jiným vhodným prostředkem, 

minimalizovat kontakt s ostatními delegáty a zkrácení volební VH na minimální čas, kdy budou jednotlivé 

Zprávy, Výsledky hospodaření a Rozpočet dle Programu VH zaslány oddílům s hlasem rozhodujícím –

delegátům na jejich emailové adresy s předstihem a na VH budou již presentovány pouze připomínky 

k těmto Zprávám a poté o nich proběhne hlasování). Pokud se Volební VH nemůže zúčastnit předseda 

oddílu – delegát (na základě jeho momentálního zdravotního stavu nebo jiných okolností), může oddíl 

delegovat jiného člena Výkonného výboru oddílu, vyplněním jeho jména na Delegačním listě s podpisem 

statutárního orgánu oddílu a razítkem oddílu.



       VV OFS navrhuje delegátům VH za řídícího VH místopředsedu svazu pana Pavla Brabce a volební komisi 

ve složení Mgr. Petr Čech, JUDr. Milan Kvapil a jako předseda bude doplněn jeden delegát s hlasem 

rozhodujícím. Sekretářem komise bude JUDr. Stanislav Hrdlička. 

       VV OFS upozorňuje oddíly na povinnost doplnění emailů k jednotlivým hráčům v IS a dodržení termínů 

splatnosti Členství FAČR.

       VV OFS schvaluje nákup mobilního telefonu pro sekretáře svazu.

       VV OFS bere na vědomí informace ze školení trenérů licence „C“, které proběhlo ve dnech 8. - 9. 1. 2021.

       VV OFS se zabýval rozšířenou TL pro soutěžní ročník 2020/2021 – zahájení mládežnických soutěží je 

plánováno na víkend 27. – 28. 3. 2021

        Předseda OFS p. Večeřa informoval členy VV o včasném vyúčtování všech dotací OFS.

p. Kolesa informoval o anketě Sportovec roku okresu Znojmo 2020.

  
Milan Večeřa v. r.                                              Mgr. Roman Švarc

     předseda OFS                                sekretář OFS




