
Usnesení 

Valné hromady MSKS OB 
ze dne 10.1.2009 
 
VH bere na vědomí: 

� zprávu o činnosti MSKS OB v roce 2008 přednesenou M. Hadačem; 
� zprávu o činnosti SCM v roce 2008 přednesenou M. Kovaříkem; 
� zprávu o stavu SI sady MSKS OB přednesenou M. Binčíkem; 
� soutěžní řád a prováděcí pokyny pro soutěže MSKS OB v roce 2009; 
� zprávu kartografa MSKS OB přednesenou V. Mutinou. 

 
VH schvaluje: 

� zakoupení nové SI sady MSKS OB v ceně max. 140 000 Kč podle návrhu 
předloženého M. Binčíkem; 

� financování nákupu SI sady takto : částka 70 000 Kč bude financováno 
jednorázovým příspěvkem oddílů MSKS OB ve výši 121 Kč/závodníka dle 
registrace ČSOB ke dni 31.12.2008 splatným ke 28.2.2009. Zbývající částka 
bude financována bezúročnou půjčkou od ČSOB na 2 roky; 

� hospodaření MSKS OB a SCM v roce 2008 s celkovými výdaji 140 tis. Kč a 
úhrnným zůstatkem 27 tis. Kč dle zprávy hospodáře MSKS OB J. Kroči; 

� rozpočet MSKS OB pro rok 2009 v objemu 187 097 Kč s následujícími 
úpravami proti původnímu návrhu: 
� zvýšení dotace na NOB na 3300 Kč na 1 závod; 
� přesun částky 3000 Kč z provozu SI sady na školení používání SI sady a 

R3; 
� rozpočet SCM pro rok 2009; 
� kalendář závodů MSKS OB pro rok 2009; 
� seznam embargovaných prostorů se zákazem tréninku v místech konání 

závodů MSKS OB v roce 2009; 
� poskytnutí dotace na krajské kolo Přeboru škol podmíněné uspořádáním 

závodu v jiném terénu než okresní kolo v témže rpce. 
 
VH ukládá: 

� předsedovi MSKS OB M. Hadačovi realizovat nákup SI sady tak, aby ji bylo 
možno využít pro závody MSKS OB od počátku sezóny 2009; 

� předsednictvu MSKS OB vyhodnotit diskusní příspěvky a vyvodit z nich závěry 
pro činnost MSKS OB; 

� oddílům, které nesplnily povinnosti v evidenci mapm napravit nedostatky do 
31.1.2009. 

 
Ostrava, 10.1.2009 
Zpracoval : T. Sochor, návrhová komise VH 


