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

e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

ZÁPIS  č. 5 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 7. 6. 2022

Přítomni :  Večeřa, Brabec, Kolesa, Mašek, Samek, Kříž, Peřinka,
Omluveni: 
Nepřítomni: 
Hosté:          p. Čech – předseda STK OFS Znojmo

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 4

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 Pavel Brabec.                         

2. ) Kontrola zápisu VV č. 4:

       Všechny úkoly byly splněny.

3. ) Došlá a odeslaná pošta:

Komuniké ze zasedání VV JmKFS 5. 5. 2022 – p. Večeřa informuje o obsahu jednání a chválí akce 

mládeže JmKFS

Informace GS FAČR 7/2022

Informace MěÚ Znojmo o výši dotace pro OFS Znojmo – smlouvu podepsal předseda p. Večeřa

Akce Kopačky pomáhají – uskuteční se 11. 6. 2022

Nabídky vstupenek na utkání reprezentací 

Návrh nového znění Stanov FAČR

Setkání delegátů VH Moravy – předseda hodnotí setkání jako věcné 

Výstup z regionální komise – zásadním bodem je snižování nákladů na rozhodčí

VH a MVH FAČR – zúčastní se p. Večeřa

Spuštění finanční podpory FAČR pro OFS – sekretář zpracovává ve spolupráci s předsedou OFS

Žádost JmKFS o nahlášení potencionálních postupujících ze soutěží OFS Znojmo – řeší sekretář OFS ve 

spolupráci s STK

4. ) Informace z JmKFS:

p. Večeřa seznamuje VV s průběhem finále Krajského poháru, které se uskutečnilo 31. 5. 2022 

v Drnovicích – ze strany JmKFS skvělá organizace

Meziokresní turnaj výběrů OFS v Hrušovanech nad Jevišovkou – VV OFS děkuje oddílu TJ Cukrovar 

Hrušovany nad Jevišovkou za poskytnutí areálu a veškeré součinnosti pro bezproblémový průběh tohoto turnaje

p. Večeřa pojednává o turnaji Planeo CUP ve Znojmě – chválí p. Helebranta za spolupráci při organizaci a 

velice kladně hodnotí průběh turnaje 

p. Večeřa podrobně rozebírá situaci ve vztahu 1. SC Znojmo – mládež, spolek a 1. SC Znojmo fotbalový klub 

a.s.



VV OFS schvaluje Termínovou listinu podzimní části soutěžního ročníku 2022/2023.

VV byl předložen předsedou STK stav odevzdaných přihlášek do soutěží OFS pro SR 2022/2023 a informace o 

připravenosti losovacího aktivu, který se uskuteční 30. 6. 2022 od 18:00 hod. v Prosiměřicích – sekretář zajistí 

odeslání urgence termínu odevzdání přihlášek

VV OFS schválil, že Okresního poháru mužů OFS Znojmo se v soutěžním ročníku 2022/2023 nebudou moci 

zúčastnit B mužstva oddílů hrající soutěže řízené JmKFS nebo ŘKM. Zároveň bylo schváleno, že pro účastníky 

Okresního přeboru mužů (vyjma „B“ týmů) je účast v poháru povinná.

VV OFS se opětovně zabýval možností opakovaného střídání v našich soutěžích

p. Kolesa se dotazuje na delegaci rozhodčích na finále Okresního poháru FAČR

p. Čech informuje o průběhu závěru mistrovských soutěží OFS Znojmo

Příští zasedání VV OFS se koná dle plánu VV v zasedací místnosti OFS Znojmo, Dvořákova 

2922/16, Znojmo.

Milan Večeřa                                              Mgr. Roman Švarc

  předseda OFS                                           sekretář OFS




