Okresní fotbalový svaz Znojmo
Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo
e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

ZÁPIS č. 4 ze zasedání VV OFS Znojmo dne 26. 4. 2021
Přítomni :
Omluveni:
Hosté:
Program:

Večeřa, Brabec, Peřinka, Samek, Kříž,
Kolesa, Mašek
Helebrant – GTM OFS Znojmo
1. )
2. )
3. )
4. )

Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu
Kontrola zápisu VV č. 3
Došlá a odeslaná pošta
Informace z JmKFS

1. ) Přítomné přivítal předseda p. Večeřa a seznámil je s programem zasedání. Ověřovatelem tohoto zápisu VV
schvaluje Pavla Brabce.
2.) Kontrola zápisu VV č. 3:
Sekretář zajistil veškeré potřebné doklady k zápisu osob z VV a RK OFS Znojmo do rejstříku a odeslal na
FAČR.
3. ) Došlá a odeslaná pošta:
Komuniké z VV JmKFS 30. 3. a 6. 4. 2021
McDonald´s CUP – Odpískej nudu
Zprávy GS FAČR
Dotace MěÚ Znojmo
4. ) Informace z JmKFS:
VH JmKFS 30. 3. 2021- předseda VV OFS děkuje delegátům VH JmKFS za OFS Znojmo za účast.
Hodnotí zdařilý průběh a organizaci, seznamuje VV OFS se složením vedení JmKFS.
p. Večeřa kladně hodnotí osobu Jana Poláka jako ambasadora mládežnické kopané v rámci JmKFS

Restart fotbalových soutěží – p. Večeřa konstatuje, že pokud nebude od 3. 5. 2021 možno plnohodnotně
trénovat, bude velmi problematické soutěže dohrát. VV OFS zadal STK a KM zpracovat varianty dohrání
soutěží popřípadě konání turnajů, které při nedohraní soutěží umožní družstvům odehrát maximální počet
utkání. Ohledně možného restartu se nyní čeká na rozhodnutí orgánů státní správy.
VV OFS byl předložen návrh složení odborných komisí STK, KM, KR a DK jak jej předložili předsedové
zmíněných – VV schvaluje složení komisí
Představení kandidátů na místopředsedy FAČR za Moravu – JUDr. Šidliak a Mgr. Salač – předseda VV OFS
pojednává o schůzkách s oběma kandidáty, zároveň seznámil členy VV se známými kandidáty na jednotlivé
posty ve vedení FAČR.
Sekretář na návrh VV OFS Znojmo odeslal přihlášku do výběrového řízení na nosítka první pomoci.

VV OFS schvaluje požadavek p. Kolesy o uvádění přítomných členů na zasedání jednotlivých odborných
komisí
p. Brabec vznáší dotaz ohledně mimořádné rozšíření věkové kategorie dorostu o rok – není v kompetenci OFS
Předseda VV OFS seznamuje členy VV s opětovně schválenou funkcí GTM OFS, kterou v rámci okresu
zastává Oldřich Helebrant. Tato funkce bude velmi důležitá při restartu fotbalových soutěží mládeže.

Příští zasedání VV OFS se koná v pondělí 24. 5. 2021 po v zasedací místnosti OFS Znojmo,
Dvořákova 2922/16, Znojmo.
Milan Večeřa v. r.
předseda OFS

Mgr. Roman Švarc
sekretář OFS

