Zápis z jednání Shromáždění Moravskoslezského krajského svazu OS
konaného 18.1.2014 v budově ČD Cargo, Nádražní 192, Ostrava-Přívoz.
------------------------------------------------------------------------------------Přítomní delegáti shromáždění:
AOP = Hadač/Schuster, AOV = Vlach, BFM = Mutina, HAV = Sochor, HOB = Kroča (na
základě zplnomocnění), KRN = Bohunský, KYL = Martin Hájek, LOV = Zajíc Jr., MOV =
Juřeník, ODR = Rigó Jr., OOP = Binčík, SFM = Brodová, SOP = Jurčák, TRI = Gavendová,
Nepřítomní:
BOV, HOB, KAR, TRC, VRB.
Přítomní členové předsednictva:
Kroča, Mutina, Sochor, Kovařík, Kovaříková, Tesař, Zajíc, Schuster
Program:
1) Zahájení,
2) Zpráva o činnosti MSKS OS v roce 2013
3) Zpráva o činnosti SCD a SCM v roce 2013 a hlavní cíle roku 2014
4) Zpráva o stávajícím stavu SI
5) Zpráva o hospodaření MSKS OS v roce 2013
6) Návrh rozpočtu MSKS OS na činnost v roce 2014
7) Volba člena předsednictva
8) Kalendář závodů 0B 2014
9) Dokumenty MSKS OS pro rok 2014
10) Kartografický úsek MSKS OS
11) Diskuse
12) Usnesení Shromáždění MSKS OS
13) Závěr
Ad1)
Jednání zahájil pan Juřeník, který byl jako Předsedající shromáždění pověřen také
vedením jednání, Schuster byl pověřen vedením mandátové komise.
Předsedající seznámil s upraveným programem shromáždění – doplnění bodu č. 7
Volba člena předsednictva, přečíslování bodů následujících dle programu.
Ad2)
Schuster zhodnotil činnosti MSKS OS, info o práci předsednictva, info o stavu členů
oblasti (594), počtu uspořádaných KŽ v roce 2013 (17). Ocenil práci SCM a SCD pod
vedením p. Kovaříka. Informoval o odstoupení člena předsednictva pana Milana
Binčíka, kterému poděkoval za jeho práci pro OB.
Ad 3)
Zhodnocení činnosti SCD a SCM MSKS provedl jeho vedoucí Martin Kovařík,
konstatoval, že v roce 2013 proběhla všechna plánovaná soustředění, také některá
krátká soustředění navíc (příprava na LODM + tréninky na MČR oblastních výběrů),
za velmi dobré účasti členů, většina se akcí zúčastňovala pravidelně.
Výsledky SCM: MČR 2 medaile Mielec J. zlato noční, Tesařová J. bronz krátká.
Výsledky SCD: Vyzývací pohár celkově 3. místo, MČR oblastních výběrů 4. a 12.
místo.
Na LODM štafeta mladší zlato (Hájková L., Filipek S.), ve starších stříbro (Szarzecová
L., Lanc V.).
Podrobnější hodnocení SCD a SCM v závěrečných zprávách na stránkách Nadace OB.
Plán akcí na 2014 a seznamy zařazených členů k dispozici na webu MSKS OS.

Ad 4)
Zprávu o stávajícím stavu soupravy SI přednesl pan Jiří Tesař, konstatoval, že sada
byla v roce 2013 využita 12 x na KŽ, 4 x na soustředění SCM, SCD, 2 dny „B“ MOV,
3 dny GPS AOP, 1 x ZL HAV a 1 x soustředění JRD.
V roce 2013 byla zakoupena nová tiskárna v ceně 4.990,- Kč, byl zakoupen spotřební
materiál (papírové kotoučky a pásky do tiskárny) za 1.545,- Kč.
Dále byla v roce 2013 provedena údržba sady:
- výměna baterií u 30 ks kontrol za cenu 10.602,- Kč a
- oprava 1 ks vyčítací jednotky (H.S.H.Sport s.r.o.) za 600,- Kč.
- 3 ks SI kontrol BSF8 odeslány k opravě na firmu H.S.H. Sport, oprava dokončena
v 1/2014 za 1.939,- Kč.
Sada je k dnešnímu dni kompletní v počtu 80 ks kontrol – 30 ks BSF 7 a 50 ks BSF8.
Správcem sady SI pro rok 2014 – pověřen pan Milan Binčík, navržena odměna ve výši
4.000,- Kč/rok, viz usnesení.
Ad5)
Zprávu o hospodaření MSKS v roce 2013 přednesl hospodář oblasti Josef Kroča.
Zpráva byla doložena písemnou formou o Čerpání rozpočtu MSKS OB na činnost
v roce 2012, kterou obdrželi všichni účastníci shromáždění.
Výsledkem příjmů a vydání je plusový rozdíl ve výši 1.895,- Kč.
Ad 6)
Návrh rozpočtu na rok 2014 přednesl hospodář oblasti, viz Příloha č. 1 tohoto zápisu
Ad 7)
Schuster navrhl, aby shromáždění schválilo pana Martina Hájka jako člena
předsednictva (náhrada za pana Binčíka). Shromáždění tento návrh schválilo 13 hlasy
pro návrh, 0 proti, 2 se zdrželi.
Ad8)
Kalendář závodů na rok 2014 přednesl předseda soutěžní komise pan Zajíc.
Požádal zástupce oddílů, aby doplnili info o závodech KŽ na stránkách MSKS OS
http://www.msksos.cz/ .
Informoval o požadavku na úpravu ORIS, aby se dal vypisovat kalendář KŽ v tomto
systému a lépe koordinovat soutěže mezi oblastmi.
Projednána situace ohledně výpočtu KŽ, pan Sochor informoval o příslibu pana
Antonína Walaski z TRI žebříček v roce 2014 počítat, Schuster informoval o podobné
nabídce pana Binčíka.
V rozpočtu je pro osobu počítající KŽ alokována odměna ve výši 2.000,- Kč,
předsednictvo věc projedná s dotčenými osobami, výsledek zveřejní nejpozději do
28.2.2014 na stránkách MSKSOS.
Ad 9)
Účastníci shromáždění dostali k prostudování dokumenty, je nutno doplnit:
1. Soutěžní řád MSKSOS
- doplnit bod 8.8. (uděluje Předseda soutěžní komise)
- doplnit ustanovení sprintové štafety
2. Příloha č.1 k Soutěžnímu řádu
- bez potřeby doplnění
3. Prováděcí předpsiy k Soutěžnímu řádu MSKSOS pro rok 2014

- doplnit bod 3.6., písmeno a)
(doplnit jméno předsedy SK)
- doplnit údaj o zpracovateli žebříčku
- doplnit ustanovení sprintové štafety
4. Směrnice pro používání sady SPORTident
- doplnit údaj o správci sady SI a specifické podmínky stanovené správcem
Ad 10)
Pan Mutina přednesl zprávu, která je Přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Ad 11)
Tomáš Sochor informoval o pořádání Krajského přeboru škol (BFM dne 28.5.2014),
vyzval k uspořádání okresních přeborů škol, diskutovalo se o případné podpoře
organizátorům ze strany svazu.
Anna Gavendová: prosí pořadatele podpořit nejmladší kategorie při vyhlašování
výsledků (odměny pro 1 – 3 v závodě)
Milan Binčík: navrhl změnit Prováděcí předpisy, čl. 3.8. – zvýšit odvod z 5,- Kč na
10,- Kč, a to za účelem servisu sady SI – dále viz usnesení.
Ad 12)
Po ukončení diskuze bylo přijato usnesení, které je Přílohou č. 3 tohoto zápisu.
Zapsal: Martin Schuster

