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

e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

ZÁPIS  č. 2 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 1. 2. 2021

Přítomni :  Večeřa, Brabec, Kolesa, Mašek, Peřinka, Stašek, Kříž,
Omluveni: 
Nepřítomni: 
Hosté: Helebrant – GTM OFS Znojmo, Houšť – předseda RK OFS Znojmo, Sulik – člen RK OFS 

Znojmo

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 1

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 Zdeňka Kolesu.                         

2.) Kontrola zápisu VV č. 1:

       VV byl seznámen s novým materiálním vybavením pro výběry OFS Znojmo.

3. ) Došlá a odeslaná pošta:

Dívky do RFA – informace přeposlána oddílům.

Prodloužení atestace hřišť s umělým povrchem – se stavem atestací hřišť na v našem okrese seznamuje VV 

p. Večeřa

4. ) Informace z JmKFS:

V rámci JmKFS byl nově zřízen ambasador mládeže pan Jan Polák – tvář mládežnické kopané v rámci 

JmK

VV schvaluje návrh kandidáta na předsedy JmKFS pana Vladimíra Kristýna

VV schvaluje návrh kandidáta na člena VV JmKFS pana Milana Večeřu

p. Večeřa seznamuje VV s dalšími body jednání VV JmKFS a poukazuje na způsob postupného odehrání 

jednotlivých kol na jaře 2021

Z krajského úřadu JmK byla přislíbena podpora na činnost JmKFS a rozvoji další spolupráce

5. ) Volební valná hromada OFS Znojmo 6. 3. 2021:

VV schvaluje odložení zasedání volební VH OFS Znojmo na 6. 3. 2021 – vše bude řádně vyvěšeno na 

Úřední desce OFS

VV byla předložena účetní závěrka OFS za rok 2020 včetně výsledovek jednotlivých dotací – VV tuto účetní 

závěrku včetně jejich dílčích částí schvaluje

Dne 1. 2. 2021 proběhla kontrola hospodaření revizní komisí OFS Znojmo za rok 2020 – VV s výsledkem 

kontroly seznamuje předseda revizní komise pan Pavel Houšť – při kontrole nebyly shledány zásadní 



nedostatky, průběžně jsou plněna usnesení VH, sekretáři je zadán úkol zapsání nově pořízeného majetku do 

inventární knihy – VV schvaluje zprávu RK

p. Večeřa poděkoval revizní komisi v čele s předsedou panem Houštěm za odvedenou práci v tomto volebním 

období a následně poděkoval celému výkonnému výboru za činnost v končícím čtyřletém volebním období

Příští zasedání VV OFS se koná v sobotu 6. 3. 2021 po volební VH OFS Znojmo.

  
Milan Večeřa v. r.                                              Mgr. Roman Švarc

     předseda OFS                                sekretář OFS




