Jednání Předsednictva MSKS OS dne 9.12.2014 konané v budově ČUS Ostrava
od 17.30 do 19.00 hod, účastníci jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Josef Kroča
Maria Kovaříková
Martin Kovařík
Martin Hájek
Josef Zajíc
Martin Schuster
Omluveni: Vlastimil Mutina, Tomáš Sochor
------------------------------------------------------------------------------Program:
1. Kalendář závodů MSKS OS 2015
2. Stav rozpočtu 2014, příprava rozpočtu 2015
3. Informace o shromáždění sekce OB a ČSOS
4. Termín shromáždění oblasti MSKS OS 2015
5. Dokumenty MSKS OS pro rok 2015
6. Školení R3/T3
7. Různé
ad 1)
Pan Josef Zajíc informoval o Kalendář závodů na rok 2015, tento:
- formálně schválen per rollam
- K datu 6.12.2014 předložen sekci OB, je zakomponován v ORIS
- Předseda SK Josef Zajíc seznámí oddíly oblasti
- Projednána informace oddílu OOP (ze dne 21.11.2014) týkající se termínů
vypsaných závodů v OB na podzim roku 2015 a možné koordinace s přespolním
během Slavkovský lesík
ad 2)
Pan Martin Kovařík a Josef Kroča předložili zprávu o čerpání dotací na SCM/SCD, popř. o
čerpání rozpočtu na činnost.
SCM/SCD jsou vyúčtovány, činnost bude uzavřena s koncem roku 2014 (chybí zaúčtovat
…), finální podoba bude předložena shromáždění MSKS OS v lednu 2015
ad 3)
Martin Kovařík informoval o zpracování závěrečných zpráv pro Nadaci OB, jak pro SCM,
tak i SCD za rok 2014. Dále oznámil, že byly zpracovány nové projekty pro SCM i SCD na
granty z Nadace OB pro rok 2015. Vše odesláno na Nadaci OB do Brna v řádném
termínu.
ad 4)
Martin Schuster informoval o jednání shromáždění sekce OB a o valné hromadě ČSOS
dne 6.12.2014 v Praze, MSKS OS mělo dva mandáty, účast Martin Schuster + Miroslav
Hadač (viz záznamy na svazovém webu). Nosné téma pro naši oblast = další fungování
SCM/SCD při nové funkci svazového trenéra 15 – 20 let + plánovaném vzniku TSM
ad 5)
Předsednictvo svolává shromáždění oblasti na 24.1.2015, tradičně v budově ČD Cargo
v Ostravě – Přívoze, začátek jednání ve 14.00 hodin.

ad 6)
Předsednictvo připraví aktuální dokumentaci k datu shromáždění oblasti (viz bod 5).
ad 7)
Předsednictvo má zájem zajistit školení z řas zájemců o T3/R3 v termínu leden/březen
2015, oslovení školitelé (Klech, respektive Hadač) předběžně souhlasili, nutno zjistit
zájem z řad oddílů a sladit s možnostmi školitelů.
Ad 8)
- Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu Josefa Zajíce, který informoval o jednání
soutěžní komise ČSOS dne 00.11.2014 ve Šternberku, např.
o Sjednocená Měřítka map pro soutěže OB
o Omezení počtu štafet při M ČR smíš. Štaf.
o Omezení věku při závodech štafet (žák/dorost)
o Dále viz zápis SK na svazovém webu
- Návrh vyslovit poděkování Milanu Binčíkovi za vedení sady SI, stejně tak za
včasné a bezchybné zpracování KŽ, vyplacena sjednaná odměna 6.000,-Kč
- Předsednictvo potvrdilo vyplatit odměnu DPP panu Kovaříkovi z dotačních titulů
ČSOS - Program V. ve výši 4.240,- Kč
- Předsednictvo vzalo na vědomí informaci Martina Schustera, který informoval o
strategii oddílu AOP týkající se účasti jejich žáků a dorostu při závodech štafet a
družstev
- Martin Kovařík informoval o jednání „Schůze předsedů svazů ČUS“ dne
27.11.2014 v Ostravě, konkrétně o:
o Úrazovém pojištění (Kooperativa – trenéři, VZP – sportovci)
o Plánu legislativců ČR uvést nový „Zákon o sportu“, účinnost 2016
o Možnosti účastnit se na vyhlášení sportovců kraje za rok 2014 – dne
25.2.2015 v 18.00 hodin, nově bude v hale Gong ve Vítkovicích, lístky
k dispozici pro kohokoliv z oblasti, za MSK koordinuje pan Josef Kroča
Zapsal: Martin Schuster

