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

e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

ZÁPIS  č. 10 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 2. 10. 2017

Přítomni :  Večeřa, Kolesa, Kříž, Peřinka,

Omluveni: Mašek, Brabec, Stašek,
Nepřítomni: 
Hosté: Čech

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 9

3. )  Došlá pošta

4. )  Příprava VH OFS Znojmo

5. )  Výběry OFS Znojmo

6. )  Práce rozhodčích

7. )  Činnost sportovních tříd a sportovního centra

8. )  Různé

1. ) Přítomné přivítal předseda p. Večeřa a seznámil je s programem zasedání. VV schvaluje za ověřovatele 

zápisu Karla Kříže a Jiřího Peřinku.

2. ) Sekretář prověřil u neaktivních oddílů okresu Znojmo, zda budou chtít dále startovat v soutěžích OFS 

Znojmo

3. ) Došlá pošta:

Komuniké VV FAČR

Nesouhlasné stanovisko k výši sankcí STK a DK vůči TJ Konice, z.s. – VV se tímto stanoviskem zabýval a 

potvrzuje rozhodnutí odborných komisí OFS Znojmo

Informace ze schůzky sekretářů – informuje sekretář, převážně se jedná o pozastavení či zrušení projektů 

z finančních důvodů

       p.Večeřa informuje o systému školení trenérských licencí B a C

Komuniké VV JmKFS – p. Večeřa seznamuje VV s obsahem jednání

Informace MěÚ Znojmo o možnosti získání dotací – sekretář zajistí zpracování žádosti o dotaci z rozpočtu 

města Znojma

Výjezdní zasedání VV JmKFS a OFS Hodonín se koná v pátek 13. října 2017 v Ratíškovicích

4. ) Příprava VH OFS Znojmo:

p. Večeřa informuje VV o zpracovaném návrhu změn stanov, které zpracoval s p. Čechem – VV obdrží 

materiál k prostudování, p. Čech informoval o nejvýznamnějších změnách

Na příštím zasedání VV se budou konkretizovat jednotlivé materiály k VH

5. ) Výběry OFS Znojmo:

Sekretář seznamuje VV s výsledky výběru OFS v Trnavě. VV hodnotí tento turnaj jako neúspěšný a bude 

se příštím zasedání VV zabývat systémem práce Výběrů OFS.

Turnaj výběrů v Rakvicích byl z důvodu nepřízně počasí přesunut – náhradní termín je 12. 10. 2017

V úterý 3. 10. 2017 pojede výběr na družební turnaj do Žebětína



6. )  Práce rozhodčích:

p. Peřinka seznamuje VV s prací rozhodčích – kritický je k přístupu rozhodčích k omluvám a plnění 

delegací a upozorňuje na nedostatek rozhodčích 

       p. Večeřa navrhuje koncepci náborů rozhodčích laiků ( oddílových rozhodčích )

VV zadává úkol sekretáři a panu Peřinkovi ke zpracování systému náborů rozhodčích laiků pro zvýšení 

počtu rozhodčích našeho okresu

7. )  Činnost sportovního centra a sportovních tříd:

p. Švarc podává zprávu VV o fungování sportovního centra a sportovních tříd

8. ) Různé:

VV schválil podpořit náborovou akci „Září měsíc náborů“ v Příměticích částkou 5 000,- Kč

p. Večeřa seznamuje VV s materiálním a finančním plněním partnerů OFS - Znojemského městského 

pivovaru a Excalibur Kinderwelt

Finanční podpora FAČR do klubů – sekretář seznamuje VV se stavem plnění ze strany oddílů, sekretář 

provede urgenci vyplňování dokumentů v IS FAČR

V pátek 6. 10. 2017 se hraje ve Znojmě mezistátní utkání ČR – Anglie U19 a ve čtvrtek 26. 10. 2017 utkání 

žen ČR – Island – VV schvaluje propagaci těchto akcí cestou OFS Znojmo

Příští zasedání VV OFS se koná v pondělí 13. 11. 2017 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS 

Znojmo, Dvořákova 2922/16.

     

  
Milan Večeřa v. r.                                              Roman Švarc

       předseda O F S                                 sekretář OFS




