
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 29. 10. 2019

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

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 9

3. )  Došlá a odeslaná pošta

4. )  Doškolení trenérů licence C 18. 10. 2019

5. )  Příprava VH OFS Znojmo 2020

6. ) Odvolání Luboše Meistera vůči rozhodnutí DK

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

schvaluje Karla Kříže.

2.) Kontrola zápisu VV č. 9:

       Směrnice o majetku a nákupu z finančních zdrojů OFS - VV schvaluje povinnost inventarizovat majetek v

hodnotě nad 1000,- Kč. O nákupu majetku do 5 000,- Kč může rozhodovat předseda VV OFS  samostatně

– sekretář směrnici předložil zpracovanou a VV ji schvaluje

3. ) Došlá a odeslaná pošta:

Krajská Grassroots konference JmKFS 21. 10. 2019 – za OFS Znojmo se zúčastnil sekretář a kladně 

hodnotí konferenci a vyzdvihuje nejzásadnější body jednání

Disciplinární řízení EK FAČR – všem oddílům, kterých se to týká odesláno sekretářem svazu

Výjezdní zasedání VV JmKFS a VV OFS v Mutěnicích – za OFS Znojmo se zúčastnil p. Večeřa a hodnotí 

celou akci kladně

Informace generálního sekretáře FAČR JUDr. Paulyho – p. Večeřa shrnuje obsah informací, vyzdvihuje 

možnost získání softwaru XPS pro oddíly, dále také sestavování skupiny pro zpracování Koncepce rozvoje 

fotbalu v ČR – za JmKFS je navržen jako člen skupiny p. Večeřa 

Žádost o ocenění p. Tauwinkla v Bohuticích – za OFS Znojmo předal místopředseda VV p. Brabec

Komuniké ze zasedání VV JmKFS 11. 10. 2019 – p. Večeřa informuje o obsahu jednání

Pozvánka na kvalifikační utkání ČR U21 – San Marino U21 do Chomutova

Pozvánka na turnaj „O Pohár předsedy MěFS“ 30. 11. 2019 – náš výběr je tradičním účastníkem a i 

v tomto roce se zúčastní, družstvo dívek je prozatím náhradníkem

       p. Večeřa informuje o zasedání VV JMKFS ze dne 11.10.2019 a vyzdvihuje spolupráci s akademií Dinama 

Zagreb

Žádosti o dotaci Můj klub 2020 – VV apeluje na oddíly, že termín podání žádosti je 18. 11. 2019, je to 

možnost získání finančních prostředků kluby



4. ) Doškolení trenérů licence C 18. 10. 2019:

p. Večeřa informuje VV o průběhu doškolení trenérů, kterého se zúčastnil. Chválí náhledový trénink, 

upozorňuje na menší kapacitu učebny v případě velkého zájmu, celkově velice kladně hodnocené

5. ) Příprava VH OFS Znojmo 2020:

Předběžný termín VH stanovuje VV na 7. 2. 2020, další náležitosti budou řešeny na dalších zasedáních VV 

OFS Znojmo

6. ) Odvolání Luboše Meistera vůči rozhodnutí DK:

Odvolání Luboše Meistera vůči rozhodnutí DK č. DR2019225028 – členové VV obdrželi od DK OFS 

Znojmo veškeré požadované materiály.

Rozhodnutí odvolacího orgánu je přílohou tohoto zápisu VV OFS Znojmo.

Slavnostní ukončení roku - předběžný termín 12. 12. 2019

Meziokresní turnaj výběrů OFS 10. 10. 2019 v Tasovicích – p. Večeřa hodnotí kladně organizaci turnaje, 

oba naše výběry obsadily 3. místo, OFS Znojmo děkuje hejtmanovi JmK za záštitu nad touto akcí a její 

financování

Turnaj středních škol v kopané 21. 10.2019 v Tasovicích – vítězem se stala škola GPOA Znojmo, 

organizačně vše v pořádku

Za velice dobrou organizaci a spolupráci při obou výše uvedených turnajích děkuje předseda VV OFS 

Znojmo p. Milan Večeřa oddílu TJ Sokol Tasovice

p. Kolesa se dotazuje na řešení protestu Jaroslavic k utkání Jaroslavice „A“ – FK Znojmo „B“ – protest byl 

stažen ze strany Jaroslavic a proto se jím STK a DK nezabývala

VV schvaluje příspěvky na telefon – p. Stašek a p. Holík 500,-Kč, p. Kvapil, p. Čech 1 000,- Kč

VV schvaluje 2 000,- Kč odměnu p. Richterovi za obsazování rozhodčích

Sekretář seznámil VV s termíny halových turnajů mládeže OFS Znojmo – bude zjištěn zájem oddílů a dle 

toho bude provedeno rozlosování těchto turnajů

Na základě požadavku oddílu TJ Petrovice bude na VH OFS Znojmo oceněn p. Sobol Oldřich

Předseda OFS p. Večeřa chválí vysokou odbornost členů našich komisí a vyzdvihuje jejich záslužnou práci

Příští zasedání VV OFS se koná v pondělí 18. 11. 2019 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS 

Znojmo, Dvořákova 2922/16, Znojmo 669 02.

  
Milan Večeřa v. r.                                             Mgr. Roman Švarc

     předseda OFS                                sekretář OFS




