
Zápis z jednání Shromáždění Moravskoslezského krajského svazu OS konaného dne 6.2.2016   

v budově ČD Cargo, Nádražní 192, Ostrava-Přívoz. 

Přítomní delegáti shromáždění: 

AOV = Hrubý, BFM = Mutina, BOV = Dvořák, HAV = Preisler, KRN = Hrouza, KYL = Hájek, MOV = Kroča, 

ODR = Rigó, OOP = Kociánová, SOP = Jurčák, SFM = Brodová, VRB = Binčík (pověřen), TRI = Kovařík,   

Nepřítomní delegáti klubů a oddílů OB: 

AOP, HOB, KAR, TRC, LOV, 

Přítomní členové předsednictva: 

Binčík, Rychlý, Juřeník 

 

Program: 

1) Zahájení, volba pracovního předsednictva. 

2) Volba mandátové komise. 

3) Schválení programu shromáždění. 

4) Zpráva o hospodaření MSKSOS v roce 2015, návrh rozpočtu pro rok 2016 

5) Schválení Hospodaření MSKSOS za rok 2015. 

6) Schválení Rozpočtu MSKSOS na rok 2016. 

7) Zpráva mapové komise MSKSOS. 

8) Založení Pobočného spolku ČSOS. 

9) Diskuze. 

10) Usnesení. 

11) Závěr. 

 

Ad 1)   

Jednání zahájil v 10.05 hod Milan Binčík, přivítal přítomné a navrhl zvolit pracovní předsednictvo. 

Navrhl do pracovního předsednictva Milana Binčíka a zároveň i jako předsedajícího pro jednání 

shromáždění s ohledem na očekávanou krátkou dobu jednání.  

Shromáždění jednomyslně schválilo složení pracovního předsednictva. 

 

Ad 2)  

Předsedající navrhl do mandátové komise Josefa Juřeníka.  

Shromáždění jednomyslně schválilo složení mandátové komise. 

 

Ad 3) 

Předsedající navrhl, aby jednání shromáždění proběhlo dle programu uvedeného v pozvánce na 

jednání, vyjma volby volební komise v bodě 2). Vlastimil Mutina navrhl, aby program shromáždění byl 

rozšířen o bod 7) – zpráva mapové komise a bod 9)– diskuze, a aby tento upravený program jednání 

shromáždění přítomnými byl schválen. 

Shromáždění jednomyslně schválilo upravený program jednání shromáždění. 

 

Ad 4) 

Zprávu o hospodaření MSKSOS v roce 2015 přednesl hospodář MSKSOS Josef Kroča. Doložil ji 

písemnou formou, která je přílohou tohoto zápisu. 

 

Ad 5)  

Návrh rozpočtu na rok 2016 přednesl rovněž hospodář oblasti Josef Kroča. I tato zpráva byla 

doložena písemnou formou, která je přílohou tohoto zápisu. 



Ad 6) 

Předsedající nechal hlasovat o přijetí obou zpráv. Jak Zpráva o hospodaření MSKSOS v roce 2015, tak i 

návrh Rozpočtu MSKSOS na rok 2016 byly jednomyslně přítomnými schváleny. 

 

Ad 7) 

Zprávu Mapové komise (dále jen MK) MSKSOS přednesl její předseda Vlastimil Mutina. V ní zejména 

uvedl a informoval přítomné o novém způsobu rozdělení dotace od firmy Steeltec na mapy vyrobené 

a použité na závodech v MSKSOS v roce 2016. Rozdělení dotace bude provedeno na základě 

hodnocení členů mapové komise oblasti a to až po skončení sezony. Kritéria pro hodnocení map 

zpracuje MK a seznámí s nimi všechny kluby a oddíly OB v oblasti. Hodnoceny budou až 4 mapy a 

vždy až po skončení soutěžní sezony částkami od 6500 do 3500,-Kč. Kdo se bude chtít zúčastnit 

soutěže o získání dotace, musí mít na vydané mapě logo firmy Steeltec a musí zaslat na mapovou 

komisi k rukám Vlastimila Mutiny do 31.10.2016 všechny mapy se kterými se bude chtít soutěže 

zúčastnit. Už nebude podmínka, že se musí jednat o mapu novou a v novém prostoru i když tato 

skutečnost bude zohledněna v připravovaných hodnotících kritériích. 

Předseda MK informoval, že by chtěl sestavit MK z členů – kartografů – z jednotlivých klubů a oddílů 

OB oblasti. Jako první úkol pro členy MK se připravuje vytipování a posouzení terénů v kraji, které by 

byly vhodné zmapovat a udělat v nich závod v OB, může se jednat i o terény dlouho nevyužité. Bude 

to určité doporučení pro kluby a oddíly OB. 

Hovořil i o tom, že bude provedena sondáž ve směru na kluby a oddíly OB, zda v oblasti uspořádat 

školení pro mladé a začínající kartografy. 

Ke zprávě se rozvinula krátká diskuse, ve které se přítomní dotazovali, zda bude případné školení 

upřesněno a zda by nebylo vhodné, aby každý kdo logo Steeltecu na mapu umístí něco i z dotace 

obdržel. 

 

Ad 8) 

Zprávu s komentářem o založení Pobočného spolku MSKS ČSOS v našem kraji přednesl předseda 

MSKSOS Milan Binčík. Hovořil o tom, jaké výhody, či nevýhody založení pobočného spolku (dále jen 

PS) přináší a tyto jsou obsaženy ve zprávě, kterou přítomní členové obdrželi elektronickou formou. 

Podrobně informoval o tom, jaké kroky se musí učinit, aby PS byl založen a co je všechno třeba udělat 

pro jeho zápis do rejstříkového soudu. V závěru shrnul argumenty pro a proti a co by to znamenalo 

z hlediska finančního, kdyby PS nebyl v našem kraji založen. 

V krátké diskuzi se přítomní dotazovali a diskutovali o možnosti vytvoření vnitřního předpisu pro PS 

v našem kraji, který by vycházel ze stanov ČSOS, jeho článku XIV, o sídle budoucího PS, zasílací adrese 

a sestavě funkcionářského aktivu, či fungování účetnictví. 

Hovořilo se taky v souvislosti s PS o jeho postavení vůči ČSOS, o vhodném termínu pro svolání VH na 

ustavení PS  a o vhodnosti této instituce pro získávání dotací z kraje a jiných organizací. 

Po ukončení diskuze k tomuto bodu předsedající vyzval přítomné delegáty k hlasování o tom zda PS 

v naší oblasti založit. Shromáždění jednomyslně schválilo záměr založit v našem kraji pobočný spolek 

Moravskoslezský Krajský svaz ČSOS  (MSKS ČSOS). 

 

Ad 9) 

V diskuzi přítomní vystupovali s připomínkami a návrhy týkajícími se: 

- založení pobočného spolku a jeho vztahu k současné organizační struktuře, 

- záměru P MSKSOS uspořádat v oblasti ve dnech 12.-13.3.2016 školení mladých a začínajících 

trenérů s cílem, aby absolventi získali kvalifikaci T3. Školení metodicky zajistí Anna Gavendová a 

Martin Kovařík a bude uspořádáno tam, odkud bude nejvíce přihlášených; přítomní delegáti byli 

požádáni, aby ve svých klubech podpořili a zasadili se o vyslání co nejvíce účastníků na toto 



školení; Martin Kovařík hovořil o výhodách toho, když skupinu mladých závodníků vede trenér 

s kvalifikací T3 (pojištění, platnost 10 let, věk účastníků minimálně 18 let a starší). Pozvánka 

s rozpisem tohoto školení vyjde do konce příštího týdne s termínem pro přihlášení (asi 10 dnů 

před vlastním termínem školení). 

- Vlastimil Mutina seznámil přítomné se svou soukromou iniciativou, tj. sponzorovat určitou 

finanční částkou (asi 2000,-Kč) organizátory nočních závodů v OB (jeden na jaře a jeden na 

podzim). Podmínkou sponzoringu by bylo uvedení na mapě stanoveného loga sponzora a 

v rozpise nebo obecně v dokumentech by bylo uvedeno, že na uspořádání závodu v NOB se 

podílí Vlastimil Mutina. Doplnil i svou informaci o vyhlášení výsledků soutěže o kvalitní mapy pro 

OB sponzorované firmou Steeltec o harmonogram. 

 

Ad 10)   

Po uzavření diskuze předsedající vyzval mandátovou komisi k přednesení usnesení a zprávy o 

usnášeníschopnosti. Shromáždění dnešního dne se účastnilo 13 zástupců klubů a oddílů OB z 19-cti 

pozvaných a je tedy usnášeníschopné.  

Usnesení z dnešního jednání shromáždění zástupců klubů a oddílů OB MSKSOS přednesl Josef 

Juřeník a toto je nedílnou součástí tohoto zápisu. 

Přednesené usnesení bylo jednomyslně přítomnými schváleno. 

 

Ad 11) 

Jednání závěrečným slovem, ve kterém poděkoval přítomným za aktivní přístup, ukončil předseda 

MSKSOS Milan Binčík a shromáždění delegátů oblasti bylo v 11.20 hodin uzavřeno. 

 

 

V Ostravě-Přívoze dne 6.2.2016                                                                                  Zapsal: Josef Juřeník 

 

 

  


