
Z á p i s 
 

z jednání Valné hromady Moravskoslezského krajského svazu OB konané  
                                                    17. února 2007 
 
 

Přítomni :  předsednictvo – Ing.Binčík,Ing.Hadač,Kroča,Ing.Mutina,Rigó 

                  OOB a SKOB – AOP,AOV,BFM,HAV,KAR,KRN,KYL,MOV,ODR,OOP, 

                                             SOP,TRC,VOV 

 

Omluveni :  Ing.Besta,Gavendová,Mgr.Košárek,Kovařík 

Nepřítomni : BOV,HOB,JAM,SFM,TRI,VRB 

 

 
1) Jednání VH zahájil a následně ji řídil jako předsedající M. Binčík. V úvodu jednání bylo 

schváleno : 
- mandátová komise : M.Rigó, O.Vlach ml. 
- návrhová komise : J.Kroča 
- program jednání Valné hromady (vypuštěn bod 10) 
 
Valná hromada je unášení schopná, neboť je přítomno 13 zástupců z 19 OOB a SKOB. 
 

2) Předseda MSKS OB M.Hadač ve svém vystoupení mj. sdělil  : 
- závody jarního a podzimního KŽ byly uspořádané na solidní úrovni, ani při jednom 

ze závodů nebylo třeba svolat jury závodu, aby řešila vzniklý problém 
- vyzdvihl nadstandardní závod pořádaný AOV v areálu ZOO Ostrava : mediální, 

marketing na velmi vysoké úrovni, atraktivnost prostředí 
- pochválil práci SCM, které funguje na velmi vysoké úrovni = zvyšuje se kvalita 

závodníků a to zvýšením počtu získaných licenci B a A  
- zmínil se o vysoké účasti závodníků na závodech zimní ligy. Které mají dobrou 

úroveň a jimž přejí i mimořádně dobré povětrnostní podmínky 
- pochválil práci v oddíle VRB, který má zastoupení i v LOB a MTBO 
- pochválil práci v oddílech AOV a TRI za práci s mládeží 
- zatím se nepodařilo zajistit financování SCM z jiných zdrojů 

 
3) S čerpáním rozpočtu MSKS OB v roce 2006 seznámil přítomné hospodář J. Kroča – viz 

samostatná příloha tohoto zápisu. 
 

4) Z důvodu nepřítomnosti vedoucího SCM M. Kovaříka přečetl zprávu o činnosti v roce 
2006 M. Hadač – viz samostatná příloha tohoto zápisu . 

 
5) Dokumenty MSKS OB byly ještě před jednáním VH zaslány elektronickou poštou všem 

OOB a SKOB k prostudování,takže na dnešním jednání VH byly připomínkovány resp. 
doplněny o : 
- kat. D55 v soutěži družstev veteránů – viz SŘ, bod 10.5 
- v SŘ, bod 8.5 změnit slovo „zařazených“ na slovo „uskutečněných“ 
- v prováděcích pokynech upravit bod 3.6 takto :  „Pořadatel je povinen zaslat STK 

nejpozději 5 dnů před zveřejněním (počítá se 30 dnů před termínem konání závodu) 
rozpis závodu ke schválení – v případě, že STK do 5 dnů se nevyjádří, považuje se 
rozpis za schválený.“ 

 
 
 



6) Návrh čerpání rozpočtu MSKS OB na rok 2007 doznal těchto změn : 
- snižuje se částka na provoz SI ze 6.000,- na 3.000,- 
- rezerva se povyšuje ze 3.500,- na 6.500,- 
Ostatní položky platí v rozsahu původního návrhu. 

 
7) Informace k tomuto bodu podal zástupce AOV J. Zajíc : 

- upozornil na skutečnost, že název „Olympiáda škol“ není správný, nýbrž správně je 
„Přebor škol“ 

- celostátní finále Přeboru škol se uskuteční 6. června v Ostravě, pořadatelem je AOV : 
v současné době již probíhají jednání za účelem získání mediální i materiální 
podpory, připravuje se doprovodný program pro účastníky tohoto finále  

- k dnešnímu dni jsou známé termíny těchto okresních kol : HAV = 24. duben, 
- AOV = 25. duben 
- vyslovil přání na zapůjčení sady SI zdarma 

 
8) Informace mapové komise podal V. Mutina : 

a) V roce 2006 bylo vydáno v našem kraji 25 map pro OB. 
b) Nedostatky, resty : 
- nevyplněné evid. listy – AOP (7 map), MOV(2),OOP(2),TRI(3),VRB(1) 
- neodevzdané mapy pro evidenci – AOP (7 map),OOP(2),TRI(1),VOV(2),VRB(1) 

Nutno vyplnit evid. listy na stránkách MR, dotisknout a předat KK chybějící mapy na 1.-
2.JKŽ! 

- nedostatky na vydaných mapách : 
AOP – mapa MTBO bez evid. čísla 
AOV(HAV)  -  vydany 2 různé mapy Důlňák se stejným evid. číslem 
KRN – na mapách pro ŽB uvedeno chybné číslo oblasti resp. kraje 
VOV – vydány 2 mapy se stejným názvem 

c) Převzaty nové blokace pro rok 2007 a následující roky od oddílů : AOV,HAV,KAR, 
KRN,MOV,ODR,SOP,VOV – budou uveřejněné na stránkách MSKS. 

d) Evidenční čísla pro rok 2007 :  
 
VRB: LOB,CŽ 07/08  01,02,03,04 
AOP: M ČR, SILESIA  05,06,07,08,09,10,11 
TRI :  ŽB    12,13 
AOV:  MMSK,KŽ,CFŠ  14,15,16 
BFM:  MMSK,KŽ   17,18 
MOV:  MMSK,KŽ   19,20 
KRN:  MMSK    21 
HAV:  KŽ,KFŠ,MKŠ   22,23,24 
SOP:  KŽ    25,26 
KAR:  KŽ    27 
OOP:  KŽ    28 

 
e) Předsednictvo MSKS děkuje firmě Steeltec za poskytnuté sponzorské finance na  

nové mapy v roce 2006 – mapy AOV (ZOO Ostrava), BFM (Pražmo), TRI (Pod 
kopečky). 

 
f) Byla zakoupena folie pro kresbu v terénu (2m), zájemci o zakoupení hlaste 

požadavek V. Mutinovi. Formát A3 – cena bude dodatečně stanovena. 
 

9) Krátkou informaci ohledně práce moravské soutěžní komise pro přidělování závodů ŽB 
Morava podal M. Hadač . 

 
 
 



 
10) V diskusi mj. vystoupili : 

M. Rigó(ODR) – informoval přítomné o průběhu organizačních náležitostí týkajících se 
uspořádání MS V OB v roce 2008 v ČR a o průběhu Valné hromady ČSOB konané 
v prosinci v Praze 
P. Jelínek(MOV)  -  vystoupil s návrhem na hodnocení závodů MS kraje v roce 2007  
     (materiál jim zpracovaný byl předán všem přítomným) 
K.Lichý(SOP)  -  doporučil vydání jmenného seznamu osob, z nichž by pořadatel sestavil   
             jury závodu  
Písemné sdělení od Jiřího Sýkory : 
„Upozorňuji všechny OOB a SKOB, že je potřeba poslat na můj e-mail registraci pro 
odeslání do Prahy. Informace jsou na svazové stránce pod odkazem Registrace. Obecně 
platí totéž jako vloni. Termín pro zaslání je do 28. února 2007!!“ 

 
11) Na závěr jednání Valné hromady bylo schváleno (1 se zdržel) toto usnesení : 

 
Valná hromada MSKS OB dnešního dne : 
 
Bere na vědomí : 
 
1) Zprávu o činnosti MSKS OB v roce 2006. 
2) Zprávu o činnosti SCM v roce 2006. 

 
Schvaluje : 
 
1) Čerpání rozpočtu MSKS OB v roce 2006. 
2) Čerpání rozpočtu MSKS OB v roce 2007. 
3) Odvod ze závodů KŽ ve výši  5,- Kč. 
4) Pořadatel závodu KŽ je povinen zaslat STK rozpis závodu nejpozději 5 dnů před 

zveřejněním (toto se počítá 30 dnů před termínem konání závodu) ke schválení –  
V případě, že se STK do 5 dnů nevyjádří, považuje se rozpis za schválený. 

5) Rozhodnutí předsednictva MSKS OB o využití položky rezerva pro nenadále situace. 
 
 
 
 
 
 

Zapsal : J. Kroča, sekretář 


