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

e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

ZÁPIS  č. 8 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 2. 8. 2021

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

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 7

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 Jiřího Maška.                         

2.) Kontrola zápisu VV č. 7:

       Všechny úkoly byly splněny.

3. ) Došlá a odeslaná pošta:

IS FAČR 1.8 a 2.0 – IS FAČR je testován, sekretář se zúčastní školení 10. 8. 2021 v Olomouci

Dotace Kabina 2021 – informace oddíly dostaly, termín podání žádosti do 31. 8. 2021

VV bere na vědomí nově zvolené vedení FK Práče

Odhlášení Konic ze soutěže mužů

Epidemiologická opatření k organizaci utkání

Turnaje přípravek v Jevišovicích a v Moravském Krumlově – VV OFS Znojmo vyzdvihuje organizaci 

obou akcí a vyjadřuje podporu organizátorům těchto turnajů

Kemp výběrů pod záštitou předsedy OFS Znojmo – v Mramoticích 9. – 13. 8. 2021

4. ) Informace z JmKFS:

       Komuniké z VV JmKFS 28. 6. 2021 – předseda STK OFS Znojmo Mgr. Petr Čech je novým členem STK 

ŘKM

VV prodiskutoval průběh a výsledky základních skupin Okresního poháru OFS Znojmo, kritizoval nedostavení 

se družstev k utkáním

Připravenost soutěží OFS Znojmo 2021/2022 – soutěže rozlosovány a nachystány k rozběhu

VV chválí organizaci a průběh losovacího aktivu OFS Znojmo

Finanční prostředky od partnerů na Okresní pohár – odeslány obratem oddílům

Seminář rozhodčích OFS Znojmo – předseda VV OFS Milan Večeřa se zúčastnil, informuje o obsahu jednání a 

počtu rozhodčích, podává zprávu, že faktury jsou rozhodčím za měsíc červen proplaceny

VV byl předložen návrh nominační listiny rozhodčích okresního přeboru OFS Znojmo – VV bere na vědomí

Oddílový rozhodčí – VV upozorňuje na povinnost oddílů mít oddílového rozhodčího, která byla schválena na 

zasedání VV OFS Znojmo 20. 7. 2020

VV schvaluje nákup odznaků pro rozhodčí OFS Znojmo

Nosítka a jejich distribuce na oddíly – bylo odesláno oddílům a vyzvedávají



p. Kolesa se kriticky vyjadřuje ke schválení opakovaného střídání v krajských soutěžích dorostu JmKFS, k této 

kritice se připojil i p. Mašek

Sekretář informuje o zpracování účetních dokladů a před příštím zasedáním VV bude provedena revize 

hospodaření za 1. pololetí 

Příští zasedání VV OFS se koná v pondělí 6. 9. 2021 v zasedací místnosti OFS Znojmo, 

Dvořákova 2922/16, Znojmo.

Milan Večeřa                                              Mgr. Roman Švarc

  předseda OFS                                           sekretář OFS




