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

e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

ZÁPIS  č. 11 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 18. 11. 2019

Přítomni :  Večeřa, Kříž, Peřinka, Brabec, Kolesa, Mašek,
Omluveni: Stašek, Čech ( předseda STK )
Nepřítomni: 
Hosté: p. Kvapil (předseda DK), p. Holík (předseda KR), p. Helebrant (předseda KM) 

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 10

3. )  Došlá a odeslaná pošta

4. )  Zhodnocení podzimní části soutěží

5. )  Příprava VH OFS Znojmo 2020

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

schvaluje Pavla Brabce.

2.) Kontrola zápisu VV č. 10:

       Finanční prostředky z vlastních zdrojů OFS – 316.000,- Kč – odeslány řádně dle rozdělovníku oddílům

včetně informačního dopisu, kde je vymezen účel použití na mládežnická družstva

3. ) Došlá a odeslaná pošta:

Aktuální informace generálního sekretáře z 7. 11. 2019 – p. Večeřa seznamuje VV

Systém XPS do oddílů – možnost získání přístupových údajů do XPS byla odeslána oddílům, GTM OFS 

Znojmo p. Helebrant odešle trenérům dle adresáře

Meziokresní halový turnaj výběrů OFS – 3. 12. 2019 v Rousínově

Komuniké ze zasedání VV JmKFS 4. 11. 2019

Disciplinární řízení Etické komise FAČR

Sportovec okresu Znojmo 2019 – akci představuje p. Kolesa, vše vyhlášeno

Úmrtí p. Jana Peřinky ze Šatova, VV OFS se připojuje ke kondolenci

4. ) Zhodnocení podzimní části soutěží:

p. Večeřa cituje zprávu STK za podzim 2019, kterou připravil předseda STK OFS Znojmo – ze zasedání se 

z pracovních důvodů omluvil – ze zprávy zmiňuje nejzásadnější body

p. Kvapil seznamuje VV s prací disciplinární OFS Znojmo, počet vyloučených, poukazuje na nárůst 

agresivity vůči rozhodčím i hráčům a to verbálně i fyzicky, žádá VV o vyslovení důvěry DK pro další 

období, VV plně podporuje složení a práci disciplinární komise OFS Znojmo

Členové VV OFS Znojmo kategoricky odmítají používání pyrotechniky na fotbalových utkání, distancují 

se od příspěvků na facebookovém profilu člena VV OFS Znojmo p. Zdeňka Kolesy, ohledně používání 

pyrotechniky a rozhodnutí odborné komise. VV OFS Znojmo plně stojí za rozhodnutími našich odborných 

komisí a chválí jejích odbornost.

p. Holík pojednává o práci KR a kritickém množství rozhodčích OFS Znojmo, z toho plynoucí potíže při 

obsazování jednotlivých kol a nabádá oddíly ke větší spolupráci.

       VV OFS Znojmo apeluje na oddíly, aby nahlásili možné zájemce na funkci oddílových rozhodčích.



VV schvaluje nákup dresů kmenovým rozhodčím OFS Znojmo s předáním na zimním semináři rozhodčích

p. Helebrant předkládá informace z KM OFS Znojmo, organizaci kempů, školení

5. ) Příprava VH OFS Znojmo 2020:

Termín VH stanovuje VV na 7. 2. 2020, další náležitosti budou řešeny na dalších zasedáních VV OFS 

Znojmo a jsou v gesci sekretáře a členů VV

VV schvaluje termínovou listinu OFS Znojmo pro jaro 2020 – bude odeslána oddílům a vyvěšena na 

webových stránkách OFS Znojmo

p. Helebrant předložil návrh rozdělení soutěží mládeže pro jaro 2020 – VV schvaluje, bude odesláno 

oddílům s požadavkem zpětné vazby do 8. 12. 2019

Slavnostní ukončení roku OFS Znojmo se uskuteční ve ČTVRTEK 12. 12. 2019 od 17:00 hod. v restauraci 

HoZpoda

p. Kolesa navrhuje odeslat dopis za vzornou reprezentaci slečně Staškové – VV schvaluje, připraví sekretář

   p. Večeřa informuje VV o stavu hospodaření a ekonomických informací OFS Znojmo k dnešnímu dni a stavu 

      zpracování vyúčtování veškerých dotačních titulů.

Příští zasedání VV OFS se koná ve čtvrtek 12. 12. 2019 v 15:30 hod. v restauraci HoZpoda,

U Brány 3, Znojmo 669 02.

  
Milan Večeřa v. r.                                              Mgr. Roman Švarc

     předseda OFS                                sekretář OFS




