
Zápis  

ze schůze předsednictva MSKS OS konané 10 prosince 2012 

----------------------------------------------------------------------------------   

Přítomni :  

Milan Binčík, Tomáš Kovařík, Mária Kovaříková, Josef Kroča, Vlastimil Mutina, Tomáš 

Sochor, Martin Schuster, Jiří Tesař, Josef Zajíc 

 

1) Informace z (i) jednání sekce OB a (ii) VH ČSOS ze dne 8.12.2012 

(i) Sekce OB hodnotila činnost za min. rok + info o výsledcích sekce za 

uplynulé 4-leté volební období, zvolila nové předsednictvo v sestavě Petr 

Klimpl (předseda), David Aleš, Jan Netuka, Libor Slezák a Zdeněk Zuzánek 

(členové předsednictva). 

Mimo jiné se na jednání řešila příprava spuštění nového IS ORIS, zde byla 

vyzdvižena role architekta projektu pana Michala Besty 

Usnesení sekce OB – Příloha č. 1 tohoto zápisu  

 

(ii) VH ČSOS hodnotila + volila na další 4-leté období, předseda Radan 

Kamenický, předsednictvo = Petr Klimpl (OB), Zbyněk Pospíšek (MTBO), 

Přemek Škoda (LOB), I. Matějů/P. Valášek/D. Vystavěl/L. Zřídkaveselý. 

Revizní skupina: Jana Zurynková/Lubomír Macháček/Petr Hranička 

Discplinární skupina: Jindřich Smička/Milan Venhoda/Josef Rychtecký.  

Usnesení VH ČSOS – Příloha č. 2 tohoto zápisu 

 

2) Čerpání rozpočtu v roce 2012    

Hospodář pan J. Kroča seznámil přítomné s čerpáním rozpočtu na činnost MSKS OS – viz 

Příloha č. 3 tohoto zápisu, dále pak na činnost mládeže SCM a SCD – tyto jsou pak 

Přílohou č. 4, respektive č. 5 tohoto zápisu.  

S ohledem na proběhlé testování termotiskárny (a její softwarové nestability) je 

dohodnuto zakoupení baterií do sady SI v ceně cca 10.000,- Kč. Tyto prostředky pokryjí 

cca 45% nákladů, zbývající náklad viz dále body 3 a) a 5 b).  

Nákup zajistí M. Binčík ve spolupráci se správcem sady SI J. Tesařem. 

 

 

3) Příprava rozpočtu na rok 2013 

Dnešního dne bylo schváleno  : 

a) V oblasti příjmu:   předpokládaná výše odvodů ze závodů KŽ 12.000,- Kč 

     předpokládaná výše za zapůjčení sady SI 10.000,- Kč 

 předpokl. příspěvek oddílů na výměny baterií 12.000,- Kč 

 

b) V oblasti vydání:   provoz MSKS OS v rámci MSKO ČSTV ve výši 10.000,- Kč 

     příspěvek na závody v NOB (2x) ve výši 6.000,- Kč 

     příspěvek na závod KF škol ve výši 3.000,- Kč 

     příspěvek na ceny ŽB Morava ve výši 1.000,- Kč 

     odměna sekretáře a hospodáře ve výši 4.000,- Kč 

    provoz SCM ve výši 2.500,- Kč 

 

 

4) Kalendář závodů KŽ 2013 

Na základě předloženého návrhu předsedou SK panem J. Zajícem proběhla diskuze 

(zejména hodnocení kladů a záporů současného vysokého počtu pořádaných KŽ, 

pořádání nočních závodů a jejich klasifikace, pořádání závodů KŽ v zahraničí, atp) s tím, 

že byl schválen definitivní kalendář závodů takto :  

9 závodů JKŽ a 9 závodů PKŽ (pět závodů započtených do KŽ) 



Koeficient NOB po diskuzi zůstává ve výši 1,2, stejně tak zůstává příspěvek pořadateli 

3.000,- Kč (navrhované revize byly snížení koeficientu, popř. zvýšení příspěvku 

pořadateli).  

 

5) Různé 

a) Proběhla diskuze k předloženému návrhu pravidel pro závody KŽ v kategoriích 

HD10N a HDR s tím, že nově schválené připomínky budou zapracovány do 

„Pravidel liniového OB“, zajistí pan T. Sochor. 

b) Předsednictvo se usneslo, že nadcházejícímu Shromáždění delegátů MSKS OS 

předloží návrh na finanční příspěvek oddílů v oblasti za účelem zakoupení 30 ks 

baterií pro sadu SI, a to v celkové výši cca 12.000,- Kč, kalkulováno dle členské 

základny jednotlivých oddílů – viz také výše.  

c) Pan T. Sochor připraví MSKS OS podklady, na základě kterých zváží 

výhodnost/nevýhodnost jiné právní formy pro organizaci MSKS OS (stávající 

přidružení k ČSTV vs. občanské sdružení), předloží Shromáždění delegátů 

k diskuzi.  

d) Pan T. Sochor MSKS OS zastoupí na poradě předsedů krajských sportovních svazů 

MS KO ČSTV, která se bude konat ve středu 12.12.2012 v 15.30 hod.  

e) Všechny OOB a SKOB provedou aktualizaci kontaktních adres, předseda SK pan 

Josef Zajíc bude zástupce oddílů instruovat odděleným pokynem, aby tak učinili. 

Následně seznámí předsednictvo (e-mailem) s plněním této aktualizace nejpozději 

do 31.1.2013, popř. zadá kontaktní adresy k vystavení na webu MSKSOS. 

f) Pan M. Binčík zpracoval hodnocení závodů jarního JKŽ 2012 dle dosažených 

směrných časů v návaznosti na Pravidla OB – viz webové stránky MSKS OS, 

dopracuje také JKŽ podzim 2012, oddíly využijí jako zpětnou vazbu pro stavbu 

závodů. 

g) Pan V. Mutina upozornil na potřebu změnit SŘ v návaznosti na plnění/neplnění 

povinnosti oddílů při odevzdávání map OB daného závodu KŽ krajskému 

kartografovi a dalších náležitosti s tím spojených, SK změnu provede nejpozději 

do 31.1.2013. 

h) Vedoucí SCM pan M. Kovařík seznámil předsednictvo s činností SCM a SCD za rok 

2012. Byla odeslána závěrečná zpráva Nadaci OB SCD za rok 2012 a byl 

zpracován grant (Nadace OB) pro SCM pro rok 2013. Grant (Nadace OB) pro SCD 

bude poslán kolem 10. Ledna 2013. 

i) Termín Shromáždění delegátů MSKS OS byl stanoven na sobotu 9. února 2013 od 

15 hod. v Ostravě. Pozvánky budou včas rozeslány sekretářem J. Kročou. 

 

 

V Ostravě, 10.12.2012, zapsal Josef Kroča, sekretář a hospodář MSKS OS. 


