
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 10. 1. 2022

Přítomni :  Večeřa, Brabec, Kolesa, Kříž, Mašek, Samek
Omluveni: Peřinka,
Nepřítomni: 
Hosté:          Houšť (předseda RK OFS Znojmo), Čech (předseda STK OFS Znojmo)

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 10

3. )  Došlá a odeslaná pošta

4. )  VH OFS Znojmo

5. )  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. 10:

       Všechny úkoly byly splněny.

3. ) Došlá a odeslaná pošta:

E-learningový kurz certifikát C+ - VV apeluje na oddíly, aby si funkcionáři tento certifikát udělali

Změna vedení SFK Slup

4. ) VH OFS Znojmo:

Svolání VH bylo řádně vyvěšeno na Úřední desce OFS

Podmínkou účasti delegáta na VH je dokončené očkování nebo prodělaná nemoc COVID-19 v posledních 

180 dnech – tato informace bude podstoupena oddílům pro jejich delegáty

VV schvaluje ocenění funkcionářů dle návrhu p. Večeři

STK OFS Znojmo se bude organizačně podílet na této VH

Sekretář zajistí odeslání dalších materiálů k VH oddílům, dále také odeslání pozvánek

Na VH bude představen záměr OFS vyhlásit fotbalistu roku 2022

Do návrhu usnesení VH bude uveden apel na oddíly k provedení kontroly dat uvedených ve spolkovém 

rejstříku a jejich případné doplnění

5. ) Informace z JmKFS:

VH JmKFS se uskuteční 16. 2. 2022 - VV schvaluje delegáty na VH JmKFS za OFS Znojmo p. Večeřu, p. 

Brabce, p. Kříže, p. Maška, p. Kolesu, náhradníky jsou p. Peřinka a p. Samek

Revizní komise OFS provedla kontrolu hospodaření OFS Znojmo za rok 2021 a předseda této komise podává 

zprávu z této kontroly, která neshledala nedostatků – VV bere na vědomí

Halové turnaje mládeže OFS Znojmo – vše nachystané, první turnaj startuje 22. 1. 2022



Sekretář ve spolupráci s předsedou OFS včas a v termínu dokončili a odevzdali veškerá vyúčtování dotací

Zimní turnaj žáků a dorostu v Jevišovicích – hřiště v Jevišovicích je zarezervováno a turnaje budou 

organizovány

VV byla předložena výsledovka hospodaření OFS Znojmo za rok 2021 a předseda seznámil VV se stavem 

bankovního účtu k 31. 12. 2021 – VV schvaluje

Příští zasedání VV OFS se koná v pondělí 21. 2. 2022 v zasedací místnosti OFS Znojmo, 

Dvořákova 2922/16, Znojmo.

Milan Večeřa                                              Mgr. Roman Švarc

  předseda OFS                                           sekretář OFS




