
Usnesení valné hromady MSKS OS 

dne 12.2.2011 

 

 

VH bere na vědomí: 

 

 zprávu o činnosti MSKS OS v roce 2010, přednesenou Mirkem Hadačem 

 zprávu o činnosti SCM v roce 2010 a plán akcí SCM na rok 2011, přednesenou 

Martinem Kovaříkem 

 zprávu o stavu sady SI MSKS OS, přednesenou Mirkem Hadačem a upřesnění 

pravidel půjčování sady 

 zprávu o hospodaření MSKS OS v roce 2010, přednesenou Josefem Kročou 

 zprávu o návrhu rozpočtu pro rok 2011, přednesenou Josefem Kročou 

 zprávu o sportovně-technických dokumentech MSKS OS, včetně doplňků a novinek, 

přednesenou Mirkem Hadačem 

 zprávu o soutěžích přeboru škol v MS kraji v roce 2010 a výhled na rok 2011, 

přednesenou Tomášem Sochorem 

 zprávu krajského kartografa o mapové databázi, tvorbě map v roce 2010 a 

připravovaných vydání nových map v roce 2011 a o poskytnutí finančního příspěvku 

na nové mapy firmou Steeltec v celkové výši 15 000,- Kč 

 kalendář závodů MSKS OS na rok 2011 

 seznam embargovaných prostorů se zákazem tréninku v místech konání závodů 

MSKS OS, v roce 2011 

 vyhlášení výběrového řízení na uspořádání krajského finále přeboru škol v OB v roce 

2011 

 

VH schvaluje: 

 

 hospodaření MSKS OS v roce 2010 dle předloženého rozpočtu 

 rozpočet MSKS OS na rok 2011 

 rozpočet SCM na rok 2011 

 přihlášku městského svazu OB v Ostravě zastoupeného J.Zajícem st. na uspořádání 

krajského finále přeboru škol v roce 2011 

 

VH ukládá: 

 

 předsednictvu MSKS OS, doplnit pravidla o půjčování sady SI, o bezplatném 

půjčování sady SI pro potřeby SCM 

 předsednictvu MSKS OS připravit podklady o prodeji tréninkové sady SI 

 předsednictvu a STK komisi MSKS OS začlenit do STK dokumentů předpis o posílání 

výsledků závodů na stránky OB postupy, do termínu konec roku 2011 

 panu Josefu Zajícovi st., zaslat předsednictvu MSKS OS upřesnění data konání, místa 

konání, použité mapy a název pořadatele krajského finále přeboru škol 

 

V Ostravě 12.února 2011 

 

zpracoval Marek Rigó, 

návrhová komise VH 

 


