
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 21. 2. 2022

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

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 1

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 Milana Samka.                         

2. ) Kontrola zápisu VV č. 1:

       Všechny úkoly byly splněny.

3. ) Došlá a odeslaná pošta:

Porada sekretářů OFS při JmKFS – o průběhu porady seznámil VV sekretář OFS

Setkání se zástupci NSA na MěÚ Znojmo – zúčastnil se p. Večeřa za OFS, p. Večeřa poukázal na snížení 

alokace finančních prostředků do sportu

Informace GS FAČR 1 a 2/2022 – předseda VV OFS seznámil VV s obsahem, důležitými body jsou 

novelizace předpisů a návrhy do Sportovní rady FAČR

Pozvánka VH OFS Třebíč – 3. 2. 2022 se zúčastnil Milan Večeřa a informoval o průběhu

Žádosti o dotaci z JmK – termín podání 28. 2. 2022 – sekretář ještě jednou rozešle oddílům

Pozvánky na VH OFS Vyškov, Břeclav, Hodonín

Startovací balíčky pro rozhodčí – informace bude zpropagována a poslána na oddíly

Nové odznaky rozhodčích – objednány

Pozvánka na pracovní setkání Moravy 1. 3. 2022

Žádost Prosiměřic a Hlubokých Mašůvek o zařazení mladší přípravky do soutěží – VV schválil

4. ) Informace z JmKFS:

p. Večeřa seznámil členy VV s komuniké JmKFS a poděkoval delegátům z řad VV OFS Znojmo za účast 

na VH JmKFS. Dále vyzdvihl hladký průběh VH a hlavně účast významných osobností na této VH

Předseda VV kladně zhodnotil průběh VH OFS Znojmo 27. 1. 2022, děkuje předsedovi STK panu Čechovi a 

sekretáři svazu panu Švarcovi za připravenost zasedání

Velice kladně hodnoceny jsou výkonným výborem halové turnaje mládeže (celkem se zúčastnilo 39 družstev a 

520 dětí) připravila KM a sekretář svazu

p. Peřinka se stal lektorem Pravidel fotbalu při FAČR

Vyúčtování Můj klub 2021 – VV kritizuje opět složitější administrativní zátěž, s kterou významně oddílům 

pomáhá sekretář svazu



Turnaje žáků a dorostu na UT v Jevišovicích, které se budou hrát pod záštitou Města Jevišovice – propozice 

turnajů, které se budou konat dle počtu přihlášených 12. a 13. 3. 2022, budou v co nejkratším termínu odeslány

Finále Okresního poháru mužů FAČR se odehraje v pátek 10. 6. 2022

TMK OFS Znojmo plánuje školení trenérů licence „C“ na termín 29. – 30. 4. 2022

RFA Brno – p. Večeřa byl přítomen utkání s akademií Dinama Záhřeb

VV bere na vědomí změnu úvazku sekretáře svazu, kdy bude nově od února 2022 fakturovat jako OSVČ

VV apeluje na sekretáře svazu na zlepšení práce s facebookovým profilem OFS Znojmo

p. Brabec dává podnět ke KM OFS, aby co nejdříve zpracovala kemp OFS Znojmo, pojednává o návštěvě VH 

v Olbramovicích a volbě nového vedení, informuje o fotbalové problematice Krumlovska

p. Kolesa žádá zveřejnění náboru dětí FK Práče na webu a facebooku OFS Znojmo – VV schvaluje

Příští zasedání VV OFS se koná v pondělí 4. 4. 2022 v zasedací místnosti OFS Znojmo, 

Dvořákova 2922/16, Znojmo.

Milan Večeřa                                              Mgr. Roman Švarc

  předseda OFS                                          sekretář OFS




