
U s n e s e n í 

Valné hromady Moravskoslezského krajského svazu ČSOS 

konané dne 4. 2. 2017 v Ostravě-Přívoze 

 

Jednání Valné hromady MSKS ČSOS bylo zahájeno v 10.07 hodin.  
Valná hromada v úvodu svého jednání zvolila pracovní předsednictvo, mandátovou a návrhovou 
komisi. 
Pracovní předsednictvo:    Milan Binčík, Josef Juřeník, Pavel Rychlý 
Mandátová komise:            Josef Kroča, Gabriela Brodová 
Návrhová komise:                Marek Rigó, Josef Zajíc ml. 
Po schválení komisí byl schválen i program valné hromady. 

Valná hromada MSKS ČSOS 

a) bere na vědomí 

Zprávy o činnosti TSM, SCM a SCD  MSK v roce 2016, přednesené Milanem Binčíkem 

        Zprávu mapové komise MSKS ČSOS v roce 2016 a způsob rozdělení sponzorského příspěvku         

  přednesené předsedou mapové komise Vlastimilem Mutinou. 

        Zprávu o přípravě přeboru škol v OB v MSK, přednesenou Milanem Binčíkem 

  Zprávu o stavu sady SI MSK a nutnosti její modernizace v roce 2017 přednesenou Milanem 

  Binčíkem 

  Informaci ze Shromáždění sekce OB a VH ČSOS přednesenou Josefem Juřeníkem 

  Zprávy o změnách v SŘ a v PP MSKS ČSOS pro rok 2017, přednesené předsedou soutěžní 

  komise Pavlem Rychlým. 

 

b) souhlasí s/se 

 Zprávou o hospodaření MSKS ČSOS v roce 2016, přednesenou Milanem Binčíkem. 

 Návrhem rozpočtu MSKS ČSOS na rok 2017, předneseným Milanem Binčíkem. 

 Způsobem financování rozšíření a obnovy sady SI MSKS ČSOS v roce 2017 ve výši 75185,-Kč 

 a to paušálním odvodem částky 120,-Kč na každého registrovaného člena klubu dle ORISU 

 (vyjma členy kategorie HD 10 a HD 12) k datu uzavření registrace pro rok 2017 a využitím 

 zisku z roků 2015 a 2016 ve výši 27000,-Kč. 

 

c) ukládá 

1. Předsednictvu MSKS ČSOS učinit potřebné organizační kroky k vybrání vypočítané paušální 

částky (pro obnovu a rozšíření sady SI) od každého klubu, spolku, který je členem MSKS ČSOS.                      

            Termín: 15.3.2017 

2. Předsednictvu MSKS ČSOS vyhodnotit diskuzi z jednání VH MSKS ČSOS a přijmout k tomu 

potřebná opatření (školení R3 spojené s proškolením nového programu pro organizaci 

jednoduchých závodů a tréninků).                                                                                                                     

              Termín: 10.2.2017  

 

 

 Odpovědnost za splnění usnesení jako celku má předseda MSKS ČSOS. 

 

 

V Ostravě-Přívoze 4.2.2017 


