
Z á p i s 

 
ze schůze předsednictva MSKS OB konané 27. listopadu 2007  
-------------------------------------------------------------------------------     

 
Přítomni :  Ing.Besta, Gavendová, Ing.Hadač, Kovařík, Kroča, Ing.Mutina   

 
 

1) Kalendář závodů OB 2008   

 
Dnešního dne byl projednán návrh kalendáře závodů KŽ pro rok 2008 s tím, že oproti návrhu 
byly schváleny tyto změny : 

- v sobotu 4. října se uskuteční závod na klasické trati a zároveň i NOB – pořadatelem 
obou závodů TRI 

- v neděli 12. října se uskuteční závod na krátké trati – pořadatel MOV 
 
2) Příprava Valné hromady MSKS OB 
 

Dnešního dne byl schválen program Valné hromady v tomto rozsahu : 
 
1. Zahájení a schválení mandátové a volební komise. 
2. Schválení jednacího a volebního řádu. 
3. Zpráva o činnosti v roce 2007. 
4. Zpráva o činnosti SCM v roce 2007 a plán činnosti na rok 2008. 
5. Zpráva o čerpání rozpočtu  na činnost a SCM v roce 2007. 
6. Kalendář závodů OB 2008 
7. Soutěžní řád – změny  a  Prováděcí pokyny k soutěžím MSKS OB 
8. Schválení rozpočtu na činnost MSKS OB  na rok 2008. 
9. Zpráva kartografického úseku. 
10. Volba členů předsednictva MSKS OB v počtu 9 osob. 
11. Diskuse. 
12. Schválení usnesení VH. 
13. Zakončení VH. 

 
Valná hromada MSKS OB se uskuteční v sobotu 8. prosince od 14 hod.ve Sloupové síni v Ostravě 
– hlavní nádraží. Návrhy na členy předsednictva lze zasílat M. Bestovi, který je bude doplňovat na 
webových strankách MSKS OB – jinak lze podat návrhy ještě v den konání VH do 14.30 hod. 
přímo na VH. 
 
3)   Kartografický úsek    
 
       Mapy – resty za rok 2007   
  
 Nejsou splněny požadavky na evidenci map (zpracování evidenčních listů a předání map) : 
 AOP – evidenční listy map ze Silesie (4ks), předání map 15 ks 
  Předání map Březová, Sady 5 ks 
 AOV – vyplnění evidenčních listů (3 mapy), předání map 15 ks 
 BFM – vyplnění evidenčních listů (2 mapy) 
 HAV – vyplnění evidenčních listů (2 mapy), předání map z KFŠ 15 ks 
 KRN – evidenční list 
 MOV – evidenční list a předání map Roveň – podzim 15 ks 
 OOP – vyplnění evidenčních listů (2 mapy) 
 TRI – předání map Mostařanka (2 mapy) 15 ks 
 VRB – předání map „A“  5 ks 
  vyplnění evidenčních listů a předání map z M ČR LOB 



 Krajský kartograf žádá o splnění výše uvedených požadavků do termínu VH MSKS OB, 
chybějící mapy nutno předat KK na VH dne 8. prosince!!! 
KK žádá o zaslání skenu map (.bmp nebo .jpg) na www-stránky MSKS OB 
(olda.vlach@centrum.cz) – zatím splnili pouze HAV mapa Nábřeží a SOP mapa Mlýnek-jih. 
 
3) Různé 
 

a) Předsednictvo MSKS OB schválilo 2 delegáty na Valnou hromadu ČSOB konanou  dne 
1.prosince v Prostějově a to : Josef Kroča  a Ing. Josef Juřeník.  

 
b) Předsednictvo MSKS OB jmenovalo M. Kovaříka šeftrenérem SCM na rok 2008. 
 

 
 
 
 
 
 
 


