Okresní fotbalový svaz Znojmo
Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo
e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

ZÁPIS č. 2 ze zasedání VV OFS Znojmo dne 6. 3. 2019
Přítomni : Večeřa, Kolesa, Brabec, Mašek, Peřinka, Stašek,
Omluveni: Kříž,
Nepřítomni:
Hosté:
Program:

1. )
2. )
3. )
4. )
5. )
6. )

Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu
Kontrola zápisu VV č. 1
Došlá a odeslaná pošta
Příprava jarní části soutěží
VH OFS Znojmo
Různé

1. ) Přítomné přivítal předseda p. Večeřa a seznámil je s programem zasedání. Ověřovateli zápisu VV schvaluje
Pavla Brabce a Zdeňka Kolesu.
2. ) Proběhla schůzka KM s Milanem Večeřou, návrh na nové trenéry do realizačních týmů výběrů OFS jsou
pánové Machotka Pavel a Hycl Jaroslav. Ke dni 30. 6. 2019,po skončení akcí výběrů ročníku 2005, ukončí
na vlastní žádost z pracovních důvodů činnost u výběrů OFS pánové Hýbler Jaroslav a Pořízka Milan
3. ) Došlá pošta:
Pozvánka VH JmKFS – p. Večeřa seznamuje VV s obsahem a průběhem jednání, který hodnotí jako
hladký, kvituje účast hostů - generálního sekretáře FAČR pana JUDr. Jana Paulyho a vedoucího LPO pana
Mgr. Martina Říhy
Mimořádná VH FAČR 5. 2. 2019 v Nymburku – za OFS Znojmo se zúčastnil p. Večeřa, pojednává o
usnesení této VH, problematice financování fotbalového prostředí, byl odvolán člen VV FAČR Pavel
Blaha a zvolen Pavel Brímus, do kontrolní komise na návrh JMKFS p. Kříž Antonín
Dotační program Podpora sportu v JmK – vše předáno emailem oddílům
Pozvánka na vyhlášení ankety Sportovec okresu Znojmo 2018 – p. Večeřa byl za OFS Znojmo pozván, za
pozvání děkuje a velice kladně hodnotí úroveň galavečera
Příměstský kemp FC Liverpool v Kuřimi – odesláno oddílům
Neuhrazené sběrné faktury – informace z FAČR – týká se 1. SC Znojmo a.s., Troskotovic a Tavíkovic,
oddíly byly informovány a VV OFS Znojmo apeluje na úhradu dlužných částek
Nabídka vstupenek na utkání ČR – Brazílie v Praze
Pozvánka na galavečer Fotbalista roku 2018
Nové úrazové pojištění pro sportovce sdružené ve svazech a klubech – odesláno oddílům
Komuniké VV FAČR 4. 2. 2019 a 5. 3. 2019 – zánik práv a povinností klubů Kubšice, MM Oblekovice a
Rešice
Komuniké VV JmKFS 7. 2. 2019 a 5. 3. 2019
Pozvánka na turnaj přípravek v Rosicích – přeposláno oddílům
Pozvánka VH TJ Olbramovice – za OFS Znojmo se zúčastnil místopředseda p. Brabec, přednesl dotazy
z této VH

Informace o změně předsedy TJ Sokol Božice
Pozvánka na VH Jezeřany 16. 3. 2019
Dotace na výběry OFS a kemp výběrů OFS
Dotace MěÚ – OFS Znojmo byla schválena dotace z rozpočtu města Znojma ve výši 20 000,- Kč
Výjezdní zasedání JmKFS a OFS se bude konat 5. 4. 2019 v Brně
4. ) Příprava jarních částí soutěží 2019:
STK schválila všechny změny utkání mužů a dorostu vložené do informačního systému do 28. 2. 2019 bez
poplatku. U dalších žádostí o změnu termínů utkání bude postupováno dle RS OFS Znojmo 2018/2019,
některá utkání byla z důvodu obsazování rozhodčími nařízena na sobotní termíny, viz. Zápis STK č. 16 ze
dne 5. 3. 2019
VV upozorňuje oddíly na povinnost vložení soupisek družstev v IS FAČR 3 dny před startem jarní části
soutěží
Odhlášení družstva Vedrovic ze soutěže přípravek – bude řešeno standardní cestou odborných komisí
Žádost Olbramovic o zařazení družstva přípravek do soutěže přípravek a ne do okresního přeboru přípravek
pro jaro 2019 - bude řešeno standardní cestou odborných komisí
Oddílový rozhodčí OFS Znojmo – p. Večeřa apeluje na členy VV k aktivní osvětě v této problematice
5. ) VH OFS Znojmo:
p. Večeřa kladně hodnotí průběh, účast delegátů, tak účast zástupců dalších svazů a zástupců samosprávy,
děkuje za organizaci všem zúčastněným z řad odborných komisí a sekretáři svazu
6. ) Různé:
Halové turnaje mládeže 2019 – p. Večeřa děkuje KM, p. Števicovi a sekretáři za organizaci halových
turnajů, vše proběhlo hladce a bez problémů. Pro příští rok se pokusit uspořádat turnaj i pro starší žáky
Seminář rozhodčích OFS Znojmo 2. 3. 2019 v Novém Šaldorfě – p. Večeřa se zúčastnil a hodnotí seminář
jako zdařilý. Děkuji KR za přípravu a hladký průběh v poklidné atmosféře
p. Večeřa informuje o získání nového partnera OFS Znojmo firmy BERK BT s. r. o.
Předseda OFS Znojmo se zúčastnil mimořádné VH TJ Suchohrdly a informuje o zvolení nového předsedy
p. Zdeňka Adamova st. Poděkoval zde odstupujícímu předsedovi panu Miroslavu Černému za práci a
příkladný přístup k řešení společných cílů ve spolupráci s OFS
p. Večeřa navrhuje zvýšení mzdy sekretáři svazu na základě dosažení magisterského vzdělání – VV
schvaluje a administrativně bude zpracováno sekretářem a účetní svazu
p. Peřinka informuje VV o průběhu semináře rozhodčích a počtu rozhodčích pro jarní část soutěží a
zároveň sděluje, že s koncem SR 2018/2019 ukončí činnost předsedy KR
Účetní OFS Znojmo slečna Gallusová bude rozhodčím k dispozici pro zpracování daňového přiznání a to
v neděli 17. 3. 2019 od 9:00 hod. v sídle OFS Znojmo, Dvořákova 2922/16, Znojmo 669 02 – obsazovací
úsek zajistí rozeslání této informace rozhodčím
Informační systém FAČR – vypsáno výběrové řízení na tento systém, p. Večeřa pojednává o způsobu
procesu vývoje
p. Brabec předložil VV nabídku ke zhodnocení volných finančních prostředků svazu, členové sdělí své
stanovisko na příštím zasedání
VV schvaluje odměnu 2 000,- Kč sekretáři svazu za přípravu a organizaci VH OFS Znojmo.
Je možné aktualizovat aplikaci Můj fotbal, aktualizace přináší mnoho novinek a funkcí

Příští zasedání VV OFS se koná v pondělí 15. 4. 2019 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS
Znojmo, Dvořákova 2922/16.
Milan Večeřa v. r.
předseda O F S

Bc. Roman Švarc
sekretář OFS

