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

e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

ZÁPIS  č. 3 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 21. 3. 2017

Přítomni :  Večeřa, Peřinka, Mašek, Stašek, Brabec, Kolesa, Kříž

Omluveni: 
Nepřítomni: 
Hosté: Leitner

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 2

3. )  Došlá a odeslaná pošta

4. )  Plán práce VV na 1. pololetí 2017

5. )  Nominační listina rozhodčích OFS Znojmo

6. )  Příprava jarní části soutěží SR 2016/2017

7. )  Vyhodnocení halových turnajů mládeže OFS Znojmo

8. )  Různé

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

VV schvaluje za ověřovatele zápisu Pavla Brabce a Karla Kříže.

2. ) Vyvěšení nabídky studia oboru Rozhodčí fotbalu na stránkách OFS – bylo zajištěno

Seminář rozhodčích OFS – proběhl v pořádku, o průběhu informuje p. Večeřa

Turnaje výběrů OFS v Brně – p. Večeřa se zúčastnil a hodnotí organizaci a výkon výběrů OFS Znojmo -náš 

výběr Skončil na 6.místě, budou rozeslány děkovné dopisy za reprezentaci OFS k rukám starostů na 

příslušné obecní a městské úřady a ředitelům škol.

Změny názvů oddílů – sekretář předal materiál se stavem plnění této povinnosti – bude kontaktován oddíl 

Troskotovic s nabídkou pomoci dokončení zápisu

Nahlášení oddílového rozhodčího – úkol splněn sekretářem, zpětná vazba ze strany oddílů byla malá – VV 

apeluje na KR a sekretáře svazu k pokračování v tomto procesu

3. ) Došlá pošta:

Listina rozhodčích a delegátů JmKFS – p. Večeřa seznamuje VV s těmito listinami

Turnaj dívek v Horních Heršpicích – zúčastní se výběr OFS Znojmo v neděli 26. 3. 2017 – VV schvaluje 

úhradu startovného ve výši 1600,- Kč a společnou dopravu s FK Znojmo

Pozvánka na krajskou Grassroots konferenci – možnost nahlášení zájmu sekretáři

Pozvánka na VH FC Miroslav, z.s. – za OFS se zúčastní p. Kolesa

Pozvánka na turnaj Břeclav CUP – VV schvaluje účast našeho výběru – sekretář spolu s KM zajistí 

organizaci tohoto výběru

Pozvánka na galavečer Fotbalista roku 2016 – za OFS Znojmo se zúčastnil p. Večeřa a p. Brabec

ÚZ JmKFS – odhlášení SK Chvalovice ze soutěží JmKFS

Odhlášení družstva mladších žáků Aditeg Vrbovec – Dyjákovičky ze soutěže – bylo předáno k řešení DK

Komuniké VV FAČR

Komuniké VV JmKFS

Fotbal malých forem – VV navrhuje vrátit se k vizi pořádání veteránský ligy – členové VV osloví oddíly



Informace k ME dívek do 17ti let – informace rozeslána oddílům okresu Znojmo – sekretář osloví trenéry 

výběrů, zda mají zájem se zúčastnit spolu s reprezentanty OFS nějakého z utkání ME dívek

Družební turnaj – p. Peřinka potvrdil možnost sehrání turnaje ve fotbalovém areálu v Dobšicích – termín 

konání 11. 5. 2017 – zajistí sekretář

Dotace z rozpočtu města Znojma – OFS obdržel dotaci ve výši 20 000,- Kč – smlouva je podepsána a 

sekretář předá na MěÚ

VPR 31. 5. 2017 v Brně Podolí

Turnaj dívek středních škol v kopané – navrhovaný termín konání 18. 4. 2017 – sekretář předá panu 

Robertu Procházkovi ke zjištění zájmu škol

Beseda se zástupci MŠMT, kterou organizovalo Okresní sdružení ČUS Znojmo, z.s. - oddíly neprojevily

velký zájem.

4. ) Plán práce VV na 1. pololetí 2017:

p. Večeřa předložil návrh plánu práce VV na 1. pololetí 2017 – sekretář zpracuje schválenou verzi a bude 

odeslána členům VV

5. )  Nominační listina rozhodčích OFS Znojmo:

       Nominační listina rozhodčích OFS Znojmo – p. Peřinka předložil tuto listinu VV  - bere na vědomí

6.)   Přípravy jarní části soutěží:

Soutěže mužů a dorostu jsou rozlosovány a zveřejněny v IS FAČR

Soutěže žáků, mladších žáků a přípravek jsou také zveřejněny 

Úkol pro KM - zpracovat metodiku změn termínů utkání

8. ) Vyhodnocení halových turnajů mládeže OFS Znojmo:

       Halové turnaje mládeže – předseda p. Večeřa vyzdvihuje organizaci turnajů ze strany KM a sekretáře, vše 

proběhlo v pořádku, články pro tisk zpracoval p.Leitner

9. ) Různé:

VV schvaluje odměnu ve výši 1 200,- Kč slečně Gallusové za pomoc při vypracování daňového přiznání 

rozhodčích OFS Znojmo

Logo OFS Znojmo – bude osloven grafik ke zpracování loga OFS Znojmo, bude vycházet ze starého loga

Facebook OFS Znojmo – VV schvaluje zřízení facebookového profilu OFS Znojmo – zajistí sekretář svazu

Bannery Znojemského pivovaru – sekretář předává oddílům bannery pivovaru 

Výměna podlah na sekretariátu OFS – bude prováděno ze strany města Znojma – VV schvaluje zátěžový 

koberec – proces výměny zajistí sekretář

VV schvaluje sekretáři svazu odměnu ve výši 2 000,- Kč za organizaci VH OFS Znojmo

p. Brabec informuje o průběhu VH TJ Olbramovice

VV schvaluje 500,- Kč panu Kučmovi

Turnaj McDonald´s CUP – součinnost OFS platí, veškeré kroky podniká sekretář, p. Leitner a p. Jíral

Žádost KR o zařazení Ivana Slabého jako člena KR OFS Znojmo – VV schvaluje

Příští zasedání VV OFS se koná v úterý 11. 4. 2017 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS 

Znojmo.

     

  
Milan Večeřa v. r.                                              Roman Švarc

       předseda O F S                                 sekretář OFS




