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

e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

ZÁPIS  č. 3 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 5. 4. 2022

Přítomni :  Večeřa, Brabec, Kolesa, Mašek, Samek, 
Omluveni: Kříž, Peřinka,
Nepřítomni: 
Hosté:          Čech – předseda STK, Kvapil – předseda DK

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 2

3. )  Došlá a odeslaná pošta

4. )  Informace z JmKFS

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

schválen Zdeňek Kolesa.                         

2. ) Kontrola zápisu VV č. 2:

       Všechny úkoly byly splněny.

3. ) Došlá a odeslaná pošta:

Novelizace Stanov FAČR – připomínkové řízení – o veškeré problematice a připomínkách podrobně 

informuje předseda VV p. Večeřa

Pracovní setkání zástupců Moravy – 1. 3. 2022 Olomouc – za OFS Znojmo se zúčastnil místopředseda VV 

OFS p. Brabec – seznámil VV s obsahem setkání

Informace GS FAČR 3, 4 a 5

VV byl předložen soupis činností delegátů OFS Znojmo za podzim 2021

Změna statutárního zástupce SK Chvalovice

Udělení záštity starosty města Znojma nad Okresním pohárem FAČR, který se odehraje 10. 6. 2022

Žádost KR OFS Znojmo o příspěvek ve výši 4 000,- Kč na seminář rozhodčích – VV schvaluje

Odhlášení starší přípravky TJ Sokol Dyje ze soutěže – rozhodnutí provedou odborné komise

Startovací balíčky pro rozhodčí – OFS Znojmo obdržel pouze 5 startovacích balíčků pro nové rozhodčí.

VV schválil doobjednání dresů pro nové rozhodčí na náklady OFS Znojmo

Nabídka nových odznaků rozhodčích – objednáno a předáno KR OFS Znojmo

Turnaj McDonald´s CUP – OFS zajistí rozhodčí a obešle dopisem kluby, u kterých se okrsková kola 20.-

21. 4. 2022 budou konat s žádostí o součinnost

Restart kampaně „Chci pískat“

Finále Poháru mládeže (bývalý Ondrášovka CUP) ve Znojmě 

Nominační listina rozhodčích OFS Znojmo – VV bere per rollam na vědomí

Výjezdní zasedání VV JmKFS a OFS – 28. 4. 2022 ve Šlapanicích

KR předložila VV seznam oddílů, kteří disponují oddílovým rozhodčím



4. ) Informace z JmKFS:

Komuniké ze zasedání VV JmKFS 1. 3. 2022 – finále krajského poháru se uskuteční v Drnovicích,

      FK Znojmo obdrží přenosnou branku

4. 4. 2022 se konal VV JmKFS – p. Večeřa informoval o zasedání – výstup přijde písemně, představil stav 

členské základny FAČR v JmK

Předseda STK p. Čech informuje VV o průběhu mistrovských soutěží OFS Znojmo, odehraná jsou dvě kola, 

jedno utkání předčasně ukončeno

Předseda DK p. Kvapil se kriticky vyjadřuje k popisům vyloučení v ZoU, přestože byl na semináři rozhodčích

přítomen a rozhodčí se snažil poučit, nedochází ke zlepšení

p. Večeřa děkuje KM a sekretáři za organizaci společného turnaje žáků a dorostu OFS Znojmo a OFS Třebíč, 

vyzdvihuje výbornou spolupráci s městem Jevišovice za poskytnutí areálu a podporu společnosti Kinderwelt

v rámci cen pro všechny zúčastněné 170 st. žáků a dorostenců

VV per rollam schvaluje Dušana Laštůvku jako delegáta soutěží řízených JmKFS

Školení trenérů licence „C“ se bude konat 29. – 30. 4. 2022 v Prosiměřicích, již je přihlášeno 23 budoucích 

trenérů

VV OFS prostřednictvím předsedy p. Večeři ocenil plaketou dlouholetého funkcionáře TJ Sokol Hrádek pana 

Josefa Chuděje a rozhodčího Jaroslava Krulu – životní jubilea 

VV schvaluje odměnu 1 000,- Kč účetní svazu za zpracování daňového přiznání OFS a rozhodčích

p. Mašek informuje o novém složení VV TJ Sokol Prosiměřice – novým předsedou byl zvolen Lubomír Šlapák

KM – termínová listina kempů výběrů OFS, úkol trvá

Příští zasedání VV OFS se koná v pondělí 16. 5. 2022 v zasedací místnosti OFS Znojmo, 

Dvořákova 2922/16, Znojmo.

Milan Večeřa                                              Mgr. Roman Švarc

  předseda OFS                                           sekretář OFS




