
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 9. 1. 2023

Přítomni :  Večeřa, Brabec, Mašek, Samek, Peřinka, Kříž,
Omluveni: Kolesa,
Nepřítomni: 
Hosté:             Houšť – předseda RK OFS Znojmo  

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 12

3. )  Došlá a odeslaná pošta

4. )  Valná hromada OFS Znojmo 26. 1. 2023

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

schválen Jiří Peřinka.                         

2. ) Kontrola zápisu VV č. 12:

       Všechny úkoly byly splněny.

3. ) Došlá a odeslaná pošta:

Pozvánka na VH OFS Třebíč

Pozvánka na vyhlášení ankety Fotbalista roku 2022 OFS Břeclav

Informace GS FAČR 10.2022

Výsledovka hospodaření OFS Znojmo za rok 2022 – byla předložena účetní svazu paní Gallusovou – VV 

schvaluje

Iniciativa za zvýšení odměn rozhodčích

4. ) Valná hromada OFS Znojmo 26. 1. 2023:

VV navrhne Valné hromadě OFS Znojmo jako předsedajícího p. Brabce

VV schvaluje materiály, které budou umístěny na Úřední desku OFS Znojmo

p. Večeřa sděluje VV svoji představu o organizaci VH, VV bere na vědomí

VV schvaluje ocenění funkcionářů na VH – budou objednány plakety

Fotbalista roku 2022 – vyhlášení bude součástí VH - VV zpracoval jména vyhlašovaných, kteří budou 

oceněni – sekretář zajistí pozvánky a objednání ocenění

Předseda RK OFS pan Houšť seznámil VV s kontrolou hospodaření OFS Znojmo, kde nebylo shledáno 

žádných nedostatků a konstatuje, že byla splněna usnesení z VH OFS Znojmo 2022 – VV bere na vědomí

p. Večeřa - navrhuje pana Peřinku do funkce mentora rozvoje rozhodčích – p. Peřinka souhlasí s touto činností

a VV schvaluje

                - žádá KM o zpracování možnosti organizace velkých náborových akcí pro mikroregiony našeho 

okresu, které díky prostředkům od hejtmana JmK (100 tis. Kč) můžeme na našem okrese realizovat

                 - seznamuje VV s připraveností jarní části soutěží, KM rozlosuje soutěže mládeže v tomto týdnu

             



                - informuje VV o vyúčtování veškerých dotačních finančních prostředků v termínech určených 

poskytovateli

                 - byl přítomen na VH OFS Blansko a pojednává o obsahu a průběhu jednání

VV byla předložena Výsledovka hospodaření OFS Znojmo za rok 2022 – VV schvaluje

p. Peřinka seznámil VV s poznatky ze semináře pravidel fotbalu

p. Kříž se dotazuje p. Večeři, zda FAČR neuvažuje o navýšení členských příspěvků – vše v gesci VV FAČR a 

VH FAČR

VV byl předložen los halových turnajů mládeže 2023 – první turnaj starších žáků se uskuteční 15. 1. 2023

Byl spuštěn kurz školení trenérů licence „C“ 25. – 26. 2. 2023 v Miroslavi – kurz je již naplněn

Seminář rozhodčích OFS Znojmo pro jaro 2023 – program a místo konání bude upřesněno na příštím VV

Příští zasedání VV OFS se koná 6. 2. 2023 v 15:30 hod. v sídle OFS Znojmo, Dvořákova 

2922/16, Znojmo 669 02.

Milan Večeřa                                              Mgr. Roman Švarc

  předseda OFS                                           sekretář OFS




