
Usnesení 

ze Shromáždění MSKS OS, konaného 6. listopadu 2015 od 17.00 hod. v zasedací 

místnosti KS ČUS, Vítkovická 1, Ostrava  

 

Shromáždění schválilo původně navržený program s úpravami takto 
1. Zahájení, ustavení mandátové komise 

2. Schválení programu shromáždění 

3. Projednání aktuální situace v MSKSOS/Slezské oblasti (zejména přihlášení oddílů ke 

sportovní činnosti v sezoně 2016 ve Slezské oblasti jako dosud) 

4. Projednání rozdělení MSKSOS a Slezské oblasti OB z důvodu přechodu některých oddílů pro 

sportovní činnost pod jinou oblast (více v příloze) 

5. Volební řád pro volbu do předsednictva Slezské oblasti OB a MS krajského sdružení OS 

6. Volba volební komise 

7. Volba předsednictev (SO i MSKSOS) na období 2016 – 2019 

8. Dílčí zpráva o činnosti a hospodaření MSKS OS, SCM, SCD, TSM v roce 2015 

9. Zpráva o stavu SI sady 

10. Informace o výběrovém řízení na soutěže oblasti při MSKS OS v roce 2016 

11. Informace mapové komise k centrální evidenci map 

12. Informace k přeboru škol 

13. Volba delegátů na celostátní shromáždění ČSOS  

14. Usnesení MVH 

15. Závěr 

Účast 17 zástupců klubů s 20 mandáty z 21 pozvaných oddílů (celkem 20 mandátů). 

 

Shromáždění vzalo na vědomí: 

Dílčí zprávu o hospodaření MSKS OS v roce 2015 bez výhrad (M. Hájek), 

Zprávu o hospodaření SCD a SCM v roce 2015 bez výhrad (M. Kovařík), 

Zprávu o stávajícím stavu SI sady (M. Binčík), 

Zprávu kartografického úseku za rok 2015 (V. Mutina), 

Zprávu o přeboru škol za roku 2015, 

Zřízení 5 komisí (soutěžní, mapová, rozvoje metodiky, komise talentované mládeže a 

rozvoje obl., hospodářská) novým předsednictvem. 

 

Shromáždění schválilo: 

- Volbu kandidátů na shromáždění Sekce OB (Klech, Binčík), a ČSOS (Binčík), 

- Delegování pravomocí Předsednictva Slezské oblasti Sekce OB ČSOS na 

předsednictvo MSKS OS, a to až do roku 2019. 

- Dle stanov ČSOS, článek IV. Odstavec 2.3. shromáždění schvaluje klíč pro určení 

počtu a složení delegátů následujícího shromáždění takto: Počet delegátů na 

shromáždění MSKSOS pro rok 2016 za jednotlivé kluby je dán počtem jejich 

registrovaných závodníků ke dni rozeslání pozvánek na jednání shromáždění 

MSKSOS – jeden mandát bez ohledu na každých započatých100 členů. 

Volební řád pro volby předsednictva 2015. 

 

Shromáždění zvolilo: 

Předsedu MSKS OS pana Milana Binčíka a 2 členy předsednictva pana Josefa Juřeníka a 

pana Pavla Rychlého. 

 

 

Zapsal: Tomáš Sochor 

 


