
Z á p i s  

 

ze schůze předsednictva MSKS OS konané 26. ledna 2012 

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

 

Přítomni (6):   

Martin Kovařík, Maria Kovaříková, Josef Kroča, Vlastimil Mutina, Martin Schuster, Tomáš 

Sochor 

Omluveni (3): 

Milan Binčík, Jiří Tesař, Josef Zajíc 

 

 

1) Zřízení soutěžní komise 

 

Dnešního dne bylo dohodnuto ustanovení soutěžní komise v tomto složení  : 

 

Josef Zajíc:     vedoucí 

Milan Binčík:    člen komise 

Maria Kovaříková  člen komise 

 

Zástupce za MSKS OS do soutěžní komise při ČSOS byl jmenován vedoucí komise Josef 

Zajíc. 

 

 

2) Sportovní centrum mládeže 

 

Vedoucí SCM M. Kovařík seznámil přítomné o nutnosti vnittřního dělení SCM na dvě 

věkové skupiny (děti/dorost), a to z důvodu možnosti získání finančních prostředků na 

provoz „sportovního centra dětí“ ve věku 11 až 14 let, na které bude zaslána žádost o 

přidělení grantu od NADACE OB Brno v max. výši 80.000,- Kč. Žádost zpracuje a odešle 

M. Kovařík. 

 

Vedoucí SCM Martin Kovařík provede aktualizaci příslušné směrnice pro provoz SCM, aby 

reflektovala současný stav, tuto pošle předsednictvu ke schválení nejpozději do 

29.2.2012. 

 

Zároveň byla dnešního dne schválená částka ve výši 2.500,- Kč na provoz SCM, která 

nedopatřením nebyla zahrnuta do nákladů schvalovaných Shromážděním MSKS OS dne 

7.1.2012. 

 

 

 

3) Správce sady SI 

 

Novým správcem sady SI byl na Shromáždění MSKS OS dne 7.1.2012 schválen pan Jiří 

Tesař.  

Správce sady SI bude dozorovat zapůjčení a řádné vrácení, za tímto účelem připraví 

předávací protokol, který zařadíme mezi řízenou dokumentaci (vystavenou na webu). 

Taktéž (po konzultaci s Milanem Binčíkem) připraví návrh na urgentní opravy/nákupy SI 

tak, aby mohla být sada funkčně připravena pro sezonu 2012.  

 

 

4) Správce webových stránek MSKS OS 

 

Novým správcem webových stránek byl schválen pan Jan Fojtík 

(honza.fojtik@seznam.cz), odpovědné osoby zašlou správci webu dokumenty ke 

mailto:HonzaFojtík@seznam.cz


zveřejnění (Josef Kroča – záležitosti VH z ledna 2012, Martin Schuster nové kontaktní 

údaje, rozdělení funkcí, zápis z předmětného jednání atp.). 

 

 

 

5) Kartografie 

 

Předsednictvo schválilo pana Vlastimila Mutinu jako hlavního kartografa.  

Hlavní kartograf navrhl změnu stávající směrnice „Zásady hospodaření s prostory OB“ 

v tom smyslu, že se daný prostor rezervuje – „blokuje“ po dobu 4 let (současně 3 roky) 

od data vydání mapy, jednotlivé oddíly pak budou moci provést maximálně 8 rezervací 

(nyní 6).  

Vlastimil Mutina aktualizuje směrnici a rozešle členům předsednictva ke schválení. 

 

 

6) Hospodářské záležitosti 

 

Předsednictvo schválilo pana Josefa Kroču na pozici sekretáře a hospodáře. 

Pan Josef Kroča seznámil předsednictvo s Ekonomickými pokyny na podporu sportovní 

talentované mládeže r. 2012 (pro rok 2012 se jedná o 15.000,- Kč, což jsou zdroje mimo 

rozpočet MSKSOS). 

 

 

 

7) Různé 

 

a) Předsednictvo MSKS OS bude pracovat v tomto složení a funkcích  : 

 

Schuster Martin  předseda 

Kroča Josef  sekretář a hospodář 

Mutina Vlastimil  hlavní kartograf 

Zajíc Josef ml.  vedoucí soutěžní komise 

Binčík Milan  člen SK, zpracovatel žebříčku 

Kovaříková Mária  členka SK 

Tesař Jiří   správce sady SI 

Kovařík Martin  vedoucí SCM a SCD 

Sochor Tomáš  koordinátor školských soutěží 

 

b) Pan Milan Binčík v co nejkratší době sdělí termín konání školení R 3 (zároveň 

návrh Martina Kovaříka na případné provedení školení OCAD pro zájemce ve 

stejném termínu, pokud bude organizačně schůdné). 

c) Pan Josef Kroča, s ohledem na skutečnost, že nyní máme předsednictvo v novém 

složení a 3 členy, kteří se nemohli jednání předsednictva dne 26.1.2012 zúčastnit, 

doporučil svolat další schůzi předsednictva již ve 2. pol. března 2012 (termín 

konání nejlépe ve středu od 17 hod). 

 

 

 

V Ostravě – Hrabové, 26.1.2012.  


