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

Tel : 515248312; e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

ZÁPIS  č. 13 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 16. 11. 2015

Přítomni :  Leitner, Večeřa, Kolesa, Kříž, Brabec,

Omluveni: Mašek, Hodák, Bartoš,
Nepřítomni: Slabý,
Hosté:   p. Kvapil (předseda DK OFS), p. Vodák Vl. (předseda STK OFS), p. Peřinka J. ml. 

(předseda KR OFS)

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 12

3. )  Došlá a odeslaná pošta

4. )  Hodnocení podzimu

5. )  Hospodářské náležitosti

6. )  Termínová listina pro jaro 2016

7. )  Fotbalová (R)evoluce – průběh fotbalových soutěží

8. )  Halové turnaje 2016

9. )  Různé

1. ) Přítomné přivítal předseda p. Leitner a seznámil je s programem zasedání. VV pogratuloval panu Kolesovi

k 58. narozeninám.

VV schvaluje za ověřovatele zápisu Večeřu Milana a Brabce Pavla.

2. ) Turnaj středních škol chlapců v kopané Jevišovice 27. 10. 2015 – vše v pořádku

Doškolení trenérů licence „C“ a školení nových trenérů – sekretář informuje o stavu připravenosti tohoto 

školení (proběhne 28. -  29. 11. 2015 v Příměticích hostinec u Polehňů)

Mezistátní utkání ČR „20“ – Holandsko „20“ – lístky na utkání byly zakoupeny a předány členům 

jednotlivých komisí

VV per rollam schvaluje složení pracovní komise Kříž Karel – předseda, členové Kolesa Zdeněk a Bartoš

Jan ve věci odvolání oddílu Hostěradic vůči rozhodnutí DK – VV projednal návrh této komise a vydal 

rozhodnutí, které bude vyvěšeno na úřední desce FAČR (OFS Znojmo).

Halové turnaje mládeže Vyškov, Brno, Třebíč – tyto turnaje výběrů OFS jsou zajištěny sekretářem svazu a 

KM

       VV bere na vědomí požadavek FAČR neuvádět výsledky ani tabulky v soutěžích přípravek

       VV bere na vědomí informaci, že k 3. 11. 2015 bylo více jak 323 tisíc členů FAČR – nárůst oproti loňské 

skutečnosti

3. ) Došlá pošta:

Návrh stanov okresních fotbalových svazů – sekretář rozešle členům VV k seznámení

Žádost TJ Suchohrdly o schválení nového názvu TJ Suchohrdly, z. s. – VV bere na vědomí, bude odesláno 

na FAČR 

Oznámení FAČR o schválení a zaevidování nového názvu FK IE Znojmo na FK Znojmo, z. s.

Informace z JmKFS o cenách Fair-play – náměty (nominace) na ocenění je možné zasílat sekretáři OFS



Dotaz oddílu Polánka na dotaci 10 000,- z projektu Fotbalová (R)evoluce – oddíl Polánky neobdrží tuto 

dotaci, protože nemá v podzimní části soutěží 2015 přihlášeno žádné mužstvo hrající utkání přes IS FAČR

4. ) Hodnocení podzimu:

p. Vodák Vl. (předseda STK) – informuje VV o průběhu podzimní části soutěží okresu Znojmo

- VV bere na vědomí oznámení pana Vodáka o rezignaci na funkci předsedy 

STK – p. Vodák zůstane dočasně ve funkci do zvolení nového předsedy 

STK

p. Peřinka J. ml. (předseda KR) – podává zprávu o výkonnosti rozhodčích OFS a jejich přístupu k řízení 

soutěží, seznamuje VV s konáním zimního jednodenního semináře 

rozhodčích (13. 2. 2016 v restauraci M-Centrum Znojmo) 

- žádá VV o příspěvek 5 000,- Kč na zimní seminář rozhodčích a 

5 000,- Kč na vyhodnocení rozhodčích na SR 2015/2016 – VV 

schvaluje

- navrhuje rozhodčí Aleše Richtra a Dominiku Kackou na postup do 

krajských soutěží – VV schvaluje

- předal vyúčtování delegátů za podzimní část SR 2015/2016

- VV bere na vědomí návrat rozhodčího Jana Vařachy do krajských 

soutěží

p. Kvapil (předseda DK) – informuje o práci DK OFS, spolupráce s komisemi, poukazuje na problém 

oddílu Troskotovic ve věcích disciplinárního řízení

5. ) Hospodářské náležitosti:

Dotace Program V doplatek členství – veškerá metodika byla poskytnuta oddílům, oddíly vyúčtovávají, ale 

19 oddílů ještě nedodalo vůbec žádné podklady – sekretář provedl urgenci

Dotace v rámci projektu Fotbalová (R)evoluce 10 000,-/oddíl – chybí vyúčtovat 2 oddíly, sekretář odešle 

urgenci odevzdání

Sekretář předal VV informaci o dotacích na chod sekretariátu OFS na základě počtu odehraných utkání –

sekretář zajistí vyúčtování v termínu

Sekretář podává zprávu VV o stavu jednotlivých vyúčtování, stavu účtu a pokladny OFS Znojmo 

        p.Večeřa informuje VV o finančním řešení smluvního vztahu s jedním mobilním operátorem a sumární 

fakturací 

6. ) Termínová listina jaro 2016:

p. Vodák předkládá návrh termínové listiny pro jaro 2016 – VV schvaluje

Byl předložen návrh termínů mládežnických soutěží se začátkem jarních soutěží 10. dubna 2016 – VV 

schvaluje

7. )  Fotbalová (R)evoluce:

       Sekretář informoval VV o novinkách v IS FAČR a o poradě Darwinů na JmKFS, veškeré novinky 

předávány komisím

8. )  Halové turnaje mládeže 2016:

KM předložila VV prostřednictvím sekretáře OFS návrh konání halových turnajů mládeže v kategoriích 

mladších žáků a přípravek – bude odeslán dotaz oddílům, zda mají o účast zájem



9. )  Různé:

VV schvaluje nákup reflexních vest „hlavní pořadatel“ pro všechny oddíly okresu. VV upozorňuje oddíly 

na povinnost dle RS – hlavní pořadatel musí být označen zvláště viditelným a nezaměnitelným způsobem –

vestou

VV schvaluje konání Slavnostního ukončení roku 2015 v sobotu 12. 12. 2015 od 17:00 hod. v hotelu 

Bermuda ve Znojmě

p. Kolesa informuje VV o členské schůzi v Práčích a p. Brabec v Moravském Krumlově

p. Večeřa upozorňuje na návrh nového Přestupního řádu, jedná se o velice zásadní zásah do systému 

přestupů. Upozorňuje oddíly, aby si Přestupní řád prostudovaly a zasílaly na OFS Znojmo prostřednictvím 

sekretáře své připomínky.

Školení nových trenérů licence „C“ – VV schvaluje studijní materiály pro nově se školící trenéry zdarma    

(bude zahrnuto již v ceně školení)

Předsednictvo VV OFS Znojmo konstatuje neuspokojivou účast volených funkcionářů VV na jeho zasedání

Příští zasedání VV OFS se koná v sobotu 12. 12. 2015 v 15:30 hod. před konáním 

slavnostního ukončení roku OFS Znojmo.

     

  
Zdeněk Leitner v. r.                                              Roman Švarc

       předseda O F S                                 sekretář OFS




