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

e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

ZÁPIS  č. 12 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 9. 12. 2017

Přítomni :  Večeřa, Kolesa, Kříž, Peřinka, Brabec, Stašek,
Omluveni: Mašek, 
Nepřítomni: 
Hosté: 

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 11

3. )  Došlá a odeslaná pošta

4. )  Příprava VH OFS Znojmo

5. )  Různé

1. ) Přítomné přivítal předseda p. Večeřa a seznámil je s programem zasedání.

VV schvaluje za ověřovatele zápisu Antonína Staška a Peřinku Jiřího.

2. ) Turnaj výběrů OFS 28. 11. 2017 v Hodoníně a 2. 12. 2017 v Brně – organizačně vše v pořádku, o 

výsledcích informuje p. Večeřa, p. Stašek podává zprávu o účasti nominovaných

3. ) Došlá pošta:

Předplatné týdeníku Znojemsko – VV schvaluje dále neprodlužovat předplatné tohoto týdeníku

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

Komuniké ze zasedání VV FAČR

Termínová listina soutěží JmKFS schválená VV JmKFS 6. 12. 2017 – sekretář předal STK ke zpracování 

TL okresních soutěží

Regionální fotbalová akademie Brno – sekretář seznámil VV s tím, že zástupci akademie by rádi 

zorganizovali ukázkový trénink a mítink s trenéry okresu Znojmo – VV schválil řešit na halových turnajích 

mládeže 2018

Zahájení DŘ FAČR s oddílem Břežan – jednalo se o administrativní chybu, vše je vyřešené

Petr Fousek – kandidát na předsedu FAČR – představení kandidáta spolu s jeho tezemi 

Pozvánka na pracovní setkání sekretářů a předsedů RK v Olomouci 23. 11. 2017 – sekretář pojednává o 

průběhu a úkolech vzešlých z porady, zpracoval metodiku k vyúčtování a rozeslal ji oddílům, nyní probíhá 

proces kontroly odevzdaných vyúčtování

VH SK Chvalovice – OFS Znojmo obdržel námitky k VH a bere je na vědomí, vyčká dalších výsledků

Pozvánka na pracovní setkání moravských delegátů se zástupci UEFA a FIFA – podrobné informace předal 

p. Večeřa, který byl osobně účasten

4. ) Příprava VH OFS Znojmo:

Termín VH OFS Znojmo je v SO 27. 1. 2018 – sál v restauraci „U Polehňů“ v Příměticích

Sekretář zajistí zpracování materiálů k VH, které rozešle členům VV

5. ) Různé:

p. Večeřa navrhuje odměnu ve výši 7 000,- Kč sekretáři za úkony provedené ve směru k žádostem a 

vyúčtování dotací oddílů a OFS Znojmo – tyto finance byly vyčleněny cestou FAČR

VV schvaluje odměnu 1 000,- Kč Šárce Gallusové za zpracování účetní závěrky roku



VV schvaluje odměnu 1 000,- Kč pro tři rozhodčí OFS Znojmo, kteří budou vyhodnoceni KR na základě 

plnění delegací

Sekretář seznámil VV se stavem vyúčtování dotací na činnost sekretariátu – VV schvaluje v případě 

možnosti nákup tréninkových pomůcek pro oddíly OFS a výběry OFS

Sekretář spolu s p. Staškem předložili návrh rozdělení soutěží mládeže pro jarní část soutěží – sekretář 

zpracuje a rozešle členům VV a poté oddílům

Sekretář spolu s p. Staškem předložili návrh rozdělení družstev pro halové turnaje mládeže OFS 2018 -

sekretář zpracuje a rozešle členům VV a poté oddílům

Sekretář seznámil VV s termíny a organizací doškolení trenérů licence „C“ a školení nových trenérů 

licence „C“ – veškeré informace a možnost online přihlášení je na webu: 

http://facr.coachmanager.cz/registrace-kurzu

Příští zasedání VV OFS se bude konat dle plánu práce VV na 1. pololetí roku 2018.   

Milan Večeřa v. r.                                              Roman Švarc
       předseda O F S                                 sekretář OFS




