
Zápis z jednání Shromáždění Moravskoslezského krajského svazu OS 

konaného dne 6. 11. 2015 v budově ČUS, Vítkovická 3083/1, Ostrava od 17 hod 

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

Přítomní delegáti shromáždění (20 mandátů): 

AOP = Miroslav Hadač/Martin Schuster  

AOV = Miroslav Hrubý 

BFM = Vlastimil Mutina  

BOV = Vlastimil Dvořák 

HAV = Tomáš Sochor  

HOB = Richard Klech (PM) 

KAR = Richard Klech (PM) 

KRN = Pavel Rychlý 

KYL = Martin Hájek 

LOV = Josef Zajíc, Jr. 

MOV = Pavel Štětínský 

ODR = Hanka Svěchotová (PM) 

OOP = Milan Binčík 

SFM = Iva Spratková 

SOP = Karel Jurčák 

TRC = Jakub Trojek 

TRI = Anna Gavendová/Mária Kovaříková  

VRB = Richard Klech 

 

Přítomní členové předsednictva:  

Hájek, Kovařík, Kovaříková, Mutina, Schuster, Sochor, Zajíc  

Omluveni: 

Kroča/Tesař 

 

Pracovní předsednictvo shromáždění (dále jen: VH) navrženo ve složení:  

Schuster (Předseda), Sochor, Zajíc (všichni pro) 

 

Mandátová a zároveň návrhová komise:  

Sochor, Hájek, Kovaříková (všichni pro) 

 

Ověření usnášeníschopnosti:  

21 mandátů, přítomno 20 (m.j. odkaz na chybějící zástupce ABR, SBR, jež nejsou 

přihlášeni pro soutěže v MSKS OS) 

 

Program VH, jak navržen stávajícím Předsednictvem: 
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. Dílčí zpráva o činnosti a hospodaření MSKS OS, SCM, SCD, TSM v roce 2015 

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

9. Volba předsednictev (SO i MSKSOS) na období 2016 - 2019 

10. Informace mapové komise k centrální evidenci map 

11. Usnesení MVH 

12. Závěr 

 



Vlastimil Mutina VH navrhl, aby byl program změněn a přehozeno pořadí projednávání 

bodů 9 a 10. 

Milan Binčík VH navrhl, aby byl program (níže) celkově změněn a program VH byl 

stanoven takto: 

Program VH navržený Milanem Binčíkem: 
1. Zahájení, volba pracovního předsednictva a jednacího řádu 

2. Volba mandátové komise, volební komise 

3. Schválení programu shromáždění 

4. Zpráva o činnosti MSKS OS v roce 2015 

5. Zpráva o činnosti SCM v roce 2015, návrh činností SCM pro rok 2016 

6. Zpráva o činnosti Mapové komise za rok 2015 a novinky pro rok 2016 

7. Zpráva o stavu sady SI, vize pro rok 2016 

8. Zpráva o hospodaření MSKS OS v roce 2015, návrh rozpočtu pro rok 2016 

9. Přebor škol pro rok 2016 

10. Kalendář závodů pro rok 2016 

11. Volba předsednictva MSKS OS 

12. Volba delegátů na VH ČSOS 

13. Diskuse 

14. Usnesení shromáždění 

 

Tomáš Sochor navrhl do původního programu doplnit tyto body: 

- Zpráva o stavu SI sady 

- Volba delegátů na shromáždění ČSOS a shromáždění sekce OB 

- Informace o přeboru škol 

 

Předseda VH dal hlasovat o původním programu navržený Předsednictvem, doplněný o 

návrh T. Sochora, viz výše.  

11 pro/8 proti/1 se zdržel, tzn. program VH schválen 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 

 

Ad body 3 a 4) programu VH:  

T. Sochor – s ohledem na přestup AOP do jiné oblasti nutno přepracovat fungování 

MSKSOS a vytvořit dvě předsednictva 

 

M. Hájek – dvě předsednictva jsou nutné, neboť AOP odchází soutěžit do jiné oblasti a  

svými kroky tak ničí vybudovaný systém péče o mládež. Jelikož s naší oblastí nemají již 

nic společného, máme obavy, že budou v budoucnu ovlivňovat dění v naší „Slezské“ 

oblasti 



 

M. Binčík – cca před 12 lety jsme nastavili systém, že kraj přebírá funkci oblasti, není 

třeba nic měnit a stačí pouze jedno předsednictvo, jedno vedení, které bude útlé, správa 

oblasti nadále může být svěřena kraji (MSKS OS). Zároveň VH přednesl svou vizi 

fungování MSKS OS v budoucnu (Předsednictvo 3 členné, k tomu odborné komise 

mapová/talentovaná mládež/rozvoj a metodika/hospodářská komise). 

 

J. Zajíc – dle mého soudu se s odchodem AOP do jiné oblasti nic neděje, pouze budou 

registrováni jinde, jako nyní např. SBR a ABR, viz ORIS, kde je to jasně vyčleněno 

 

Oldřich Vlach Jr. – dvě předsednictva nic nevyřeší, snad by zástupci AOP mohli sdělit, zda 

je něco, čím by se dal jejich odchod zvrátit (pro 2016 již nahlášeno, takže stav je 

neměnný) 

 

Pavel Štětínský – v momentě, kdy se oddíl AOP rozhodl odejít z oblasti, měl Martin 

Schuster (jako Předseda MSKS OS a jako zástupce oddílu AOP) dávno rezignovat, a 

nesnažit se nadále ovlivňovat dění v oblasti. 

 

M. Hájek – rozdělení je nutné, nesmíme totiž dopustit, aby v budoucnu o financích 

rozhodovali lidi, co s naší oblastí nemají v podstatě co dělat, nevyvíjí zde žádnou činnost 

(AOP).  

 

M. Binčík – navrhuji věc nekomplikovat, chtěl bych VH požádat, aby MSKS OS a jeho 

předsednictvo mělo i v budoucnu pravomoci MS Oblasti, tak jako doposud. 

 

M. Hadač – jsem zděšen, dozvídám se zde o sobě, popř. o oddílu AOP věci, které si 

nedokážu vysvětlit ani představit. AOP odchází, to je fakt. Namísto, abychom řešili jak se 

nově vzniklé situaci přizpůsobit, řeší se zde komplikované konstrukty jak se bránit 

něčemu, co neexistuje. 

 

J. Trojek – do budoucna podporuji pouze jedno předsednictvo. Chtěl bych zde také 

vyjádřit, že hodlám nadále podporovat tvorbu map (20.000,- Kč/rok), budu také chtít 

více dohlížet na kvalitu map a preferovat spíše lesní mapy. 

 

M. Kovařík – odchodem AOP se komplikuje situace v soutěži mladých, máme zde slabší 

ročníky, dále se sníží počty licencí a úroveň soutěží se sníží. 

 

A. Gavendová – zástupci AOP by zde měli zdůvodnit, proč vlastně odcházejí. 

 

M. Schuster – VH nepřísluší, aby vyšetřovalo důvody svobodného rozhodnutí oddílu odejít 

soutěžit jinam 

 

H. Svěchotová – dlouho mi to nebylo jasné, proč AOP odchází, ale domnívám se, že jsou 

za tím peníze. 

 

V. Hrubý – tato debata je irelevantní, soustřeďme se na budoucnost, vyjadřuji podporu 

pouze jednomu předsednictvu. 

 

R. Klech – potvrzuji, že jsme zvažovali odchod, náš klub však nadále zůstává v MSKS OS.  

 



Závěr diskuse: VH je nakloněna návrhu M. Binčíka pro pouze jednu řídící strukturu a 

pokračovat ve stávajícím modelu jednoho předsednictva a delegování správy oblasti pod 

MSKS OS, viz návrhy z diskusi výše. 

 

V 18:30 hodin odešel J. Trojek, delegoval svůj mandát na pana M. Binčíka. 

 

Ad) 5 programu 

M. Binčík předložil svou verzi volebního řádu, který definuje pouze jedno Předsednictvo o 

3 členech (1 Předsedu a 2 členy) jako nejvyššího a jediného orgánu MSKS OS. Tento byl 

protinávrhem k volebnímu řádu, jež byl předložen stávajícím Předsednictvem, tento 

počítá s volbou (i) Předsednictva MSKS OS a volbou (ii) Předsednictva Slezské oblasti. 

 

VH konstatovalo shodu s návrhem pana Binčíka. 

 

M. Kovaříková k tomuto navrhuje volební řád pana Binčíka změnit a stanovit počet členů 

na 7 (1 Předsedu a 6 členů). K tomuto návrhu VH hlasovala takto: 

5 pro návrh, 11 proti návrhu, 4 se zdrželi. 

 

VH následně hlasovala k volebnímu řádu, jak byl předložen panem Binčíkem (s opravou 

v bodě 2.4 a) takto: 

19 pro návrh, 0 proti, 1 se zdržel. 

 

Ad) 6 programu: 

Volební komise ve složení Oldřich Vlach Jr., Richard Klech a Mária Kovaříková, zvolena 

všemi hlasy pro. 

 

Ad) 7 programu: 

Volba Předsedy: 

Kandidátky na předsedu: Milan Binčík, Tomáš Sochor 

1. kolo hlasování: Milan Binčík 13 hlasů, Tomáš Sochor 7 hlasů 

VH zvolila Předsedou MSKS OS pana Milana Binčíka 

 

Volba členů Předsednictva: 

Kandidátky na 2 členy předsednictva: Pavel Rychlý, Josef Juřeník, Tomáš Kovařík, Tomáš 

Sochor 

1. kolo hlasování: Pavel Rychlý 11 hlasů, Josef Juřeník 18 hlasů, Martin Kovařík 7 hlasů, 

Tomáš Sochor 4 hlasy 

VH zvolila členy předsednictva MSKS OS pana Josefa Juřeníka a pana Pavla Rychlého 

 

Nově zvolený Předseda MSKS OS Milan Binčík přednesl svou vizi fungování MSKS OS 

v budoucnu, tedy  

- 3 členné vedení,  

- Pracovní komise  

o Soutěžní 

o Talentové mládeže 

o Rozvoje a metodiky  

o Hospodářská  

o Mapová  

Konstatoval, že Předsednictvo bude úzce spolupracovat s vedoucími komisí, nadále počítá 

s panem Kovaříkem při vedení SCD/SCM/TSM, kterému za jeho práci poděkoval. 



 

V 19:30 hodin odešel pan Pavel Štětinský, mandát předal paní H. Svěchotové. 

 

Ad) 8 programu: 

Dílčí zprávu o hospodaření přednesl pan Martin Hájek (zastupuje hospodáře pana Kroču) 

Dílčí zprávu o hospodaření SCM, SCD, TSM přednesl pan Martin Kovařík, postup dle 

plánu, čerpání grantů OK. 

 

Ad) 9 programu: 

Zprávu o SI sadě přednesl pan Milan Binčík (dokoupení kleští a lampiónů, jinak OK) 

 

Ad) 10 programu: 

K výběrovému řízení závodů v roce 2016 informoval pan Josef Zajíc, dohoda, že předá 

veškeré podklady panu Pavlu Rychlému, který bude nadále řešit soutěže. 

 

Ad) 11 programu: 

Zprávu mapové komise (vč. K tematice centrální evidence map) přednesl pan Vlastimil 

Mutina, viz samostatná zpráva. 

 

Ad) 12 programu: 

K přeboru škol 2015 a plánu na 2016 informoval pan Tomáš Sochor. 

 

Ad) 13 programu: 

K jednání shromáždění ČSOS byl navržen a jednomyslně zvolen pan Milan Binčík, 

k jednání sekce OB (2 mandáty) byli jednomyslně zvoleni pan Milan Binčík a pan Richard 

Klech. 

Pan Klech opustil jednání, přenechal svůj mandát panu Binčíkovi (2, které byly na 

základě PM nadále nehlasovaly) 

 

Různé:  

- Pan Martin Kovařík navrhl, aby se snížil koeficientu pro NOB, který mění výsledky 

KŽ (např. neúčast závodníka na NOB radikálně posune závodníka v pořadí 

dozadu), návrh koeficient snížit z 1.2 na (např.) 1.05 

- Pan Miroslav Hadač informoval o projektu areálu pevných kontrol v okrese Opava 

(min. náklady, úspěšnost) a o záměru revitalizovat okresní soutěže v OB 

- VH hlasovala o klíči pro počet delegátů na příští shromáždění, VH podpořila 

stávající systém, tedy 1 delegát na každých 100 započatých registrovaných (viz 

také Pravidla ČSOS), hlasování 11 pro, 4 proti, 2 se zdrželi 

 

 

Po ukončení diskuze bylo přijato usnesení, které je Přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

 

 

Zapsal: Tomáš Sochor/Martin Schuster 

 


