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

e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

ZÁPIS  č. 6 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 24. 5. 2021

Přítomni :  Večeřa, Brabec, Kolesa, Mašek, Peřinka, Samek, Kříž,
Omluveni: 
Nepřítomni: 
Hosté: 

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č.4 a č. 5

3. )  Došlá a odeslaná pošta

4. )  Informace z JmKFS

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

schvaluje Zdeňka Kolesu.                         

2.) Kontrola zápisu VV č. 5:

       Všechny úkoly byly splněny.

3. ) Došlá a odeslaná pošta:

Informace FAČR o ukončení amatérských soutěží – STK OFS o této skutečnosti informovala oddíly okresu 

Znojmo

DK OFS Znojmo zpracovala amnestii na rozhodnutí DK OFS Znojmo – odesláno oddílům a vyvěšeno na 

webu OFS

Zprávy GS FAČR

Shromáždění delegátů Moravy na VH FAČR 26. 5. 2021 – zúčastní se předseda

Výběrové řízení na nosítka – OFS Znojmo vyhrál toto výběrové řízení a nosítka jsou zaplacena, o distribuci 

rozhodne v nejbližších dnech

Pozvánka TJ Suchohrdly na slavnostní otevření nových hráčských šaten

Přihláška klubu Tělovýchovná jednota Družstevník Jiřice, z.s. za člena FAČR – VV OFS schvaluje tuto 

přihlášku a předá ji FAČR

4. ) Informace z JmKFS:

       Komuniké z VV JmKFS 4. 5. 2021

Nové složení KR JmKFS

Navržení kandidáti do volených funkcí FAČR – VV OFS schválil a odeslal 

Finanční podpora FAČR – finanční prostředky jsou na chod OFS ve stejné výši jako v loňském roce, žádost 

v IS zpracována

p. Večeřa navštívil banku a podává informaci VV o možnostech bezpečnostní ochrany peněz na bankovním 

účtu OFS

VV schvaluje kategorie a termín odevzdání přihlášek do soutěží OFS pro SR 2021/2022 – odesláno oddílům a 

vyvěšeno na www.ofsznojmo.cz

VV byl předložen návrh Rozpisu soutěží pro další soutěžní ročník – bude řešeno na příštím VV, do kterého 

členové VV uvedený RS mohou připomínkovat



VV schvaluje i pro příští sezónu organizaci Okresního poháru mužů pro prvních 32 přihlášených mužstev

STK předložila Návrh TL soutěží OFS Znojmo – VV schvaluje tento návrh

VV byl seznámen s plánem utkání mužů, dorostu i mládeže v červnu 2021 – VV schvaluje takto zadat do IS 

FAČR a informovat oddíly

Sekretář informuje VV o stavu členství oddílů a členů odborných komisí a VV OFS

Příští zasedání VV OFS se koná v pondělí 21. 6. 2021 v zasedací místnosti OFS Znojmo, 

Dvořákova 2922/16, Znojmo.

Milan Večeřa                                              Mgr. Roman Švarc

     předseda OFS                                sekretář OFS




