
Zápis z jednání Valné hromady Moravskoslezského krajského svazu ČSOS konané dne 4.2.2017   

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

Přítomní delegáti shromáždění:  

BFM = Vlastimil Mutina, BOV = Vlastimil Dvořák, HAV = Zdeněk Jakobi, KRN = Pavel Rychlý, KYL = Petr 

Pospíšil, LOV = Josef Zajíc ml., MOV = Josef Juřeník, ODR = Marek Rigó, OOP = Milan Binčík, SOP = 

Karel Jurčák, SFM = Gabriela Brodová, TRI = Lubomír Prokop,   

Nepřítomní delegáti klubů a oddílů OB: 

AOV, HOB, JAM, SBR, TRC, VRB. 

Další přítomní členové klubů: Josef Kroča (MOV), Josef Zajíc st. (Mě svaz OB Ova) 

 

 

Program: 

1) Zahájení, volba pracovního předsednictva. 

2) Volba mandátové a návrhové komise. 

3) Schválení programu shromáždění. 

4) Zprávy o činnosti SCD, SCM a TSM MSKS v roce 2016 

5) Zpráva o činnosti mapové komise MSKS v roce 2016 

6) Informace o přeborech škol v OB v MSKS v roce 2017 

7) Informace o stavu soupravy SI MSKS  a potřebě její modernizace 

8) Informace ze Shromáždění sekce OB a z jednání VH ČSOS 

9) Zpráva o změnách v SŘ a PP MSKS pro rok 2017  

10) Zpráva o hospodaření MSKS v roce 2016, návrh rozpočtu pro rok 2017 

11) Schválení Hospodaření MSKS za rok 2016 a rozpočtu MSKS na rok 2017. 

12) Diskuze. 

13) Usnesení. 

14) Závěr. 

 

Ad 1)   

Jednání zahájil z pověření předsednictva MSKS ČSOS v 10.07 hod Josef Juřeník, přivítal přítomné a 

navrhl zvolit pracovní předsednictvo. Navrhl do pracovního předsednictva Milana Binčíka, Josefa 

Juřeníka a Pavla Rychlého a jako řídícího schůze pro jednání valné hromady Josefa Juřeníka.  

Valná hromada (dále jen VH) jednomyslně schválilo složení pracovního předsednictva. 

 

Ad 2)  

Řídící schůze navrhl do mandátové komise Josefa Kroču a Gabrielu Brodovou, do návrhové komise 

Marka Riga a Josefa Zajíce ml.   

VH jednomyslně schválila složení obou komisí. 

 

Ad 3) 

Řídící schůze navrhl, aby jednání VH proběhlo dle programu uvedeného v pozvánce na jednání VH. 

Nikdo z přítomných nechtěl úpravu nebo doplnění programu jednání VH. 

Účastníci VH jednomyslně schválili navržený program jednání valné hromady. 

 

Ad 4) 

Zprávy o činnosti SCD, SCM a TSM pro nepřítomnost vedoucího středisek Martina Kovaříka 

(soustředění) přednesl předseda MSKS Milan Binčík. Zprávy v písemné podobě obdrželi zástupci 

klubů před jednáním VH. Na závěr komentáře ke zprávě Milan Binčík vyzdvihl práci vedoucího a 



dalších a poděkoval vedoucímu centra a střediska Martinu Kovaříkovi a všem, kteří se podílejí na 

práci v uplynulém roce.   

 

Ad 5)  

Zprávu mapové komise, která byla účastníkům VH poslána rovněž předem, přednesl její předseda 

Vlastimil Mutina. Zprávu doplnil o počty vydaných map v kraji (25 kusů), oblasti (15 ks) a komentář ke 

kvalitě map, financování map z příspěvku firmy Steeltec. Zopakoval podmínky pro přiznání dotací na 

mapy pro OB od této firmy pro rok 2017 a zároveň vyzval k větší pečlivosti při zpracování map i 

vlastním mapování v terénu. Seznámil s návrhy na mapování nebo obnovení zmapovaných terénů, 

kde dříve byli zmapované prostory. Vyzval přítomné pro zapsání blokovaných prostorů. Zpráva byla 

doplněna písemným materiálem, který účastníci VH obdrželi předem.  

Ad 6) 

Informaci o přípravě přeborů škol v OB v roce 2017 přednesl za nepřítomného (v cizině) Tomáše 

Sochora, Milan Binčík. Zpráva byla rovněž doplněna písemným materiálem, který účastníci VH 

obdrželi předem. 

 

Ad 7) 

Informaci o stavu soupravy SI MSKS přednesl její správce Milan Binčík. Současně předložil 3 návrhy na 

zafinancováni oprav a údržby soupravy SI MSKS a při té příležitosti navrhl i její rozšíření. V této 

souvislosti nechal řídící schůze hlasovat, zda souprava SI se má opravit a rozšířit. O tomto bylo 

hlasováno a všichni přítomní se na tom jednohlasně dohodli. 

Poté bylo hlasování o variantě, způsobu, financování oprav a rozšíření sady SI. Bylo jednomyslně 

účastníky rozhodnuto, že potřebnou částku získat výběrem paušální částky 120,-Kč na registrovaného 

člena klubu nebo oddílu OB z MSKS (vyjma registrované členy z kategorie HD 10 a HD 12) ke stavu 

k ukončení registrace členů v klubech, tj. k 28. 2. 2017.   

 

Ad 8) 

Informaci ze Shromáždění sekce OB a z jednání VH ČSOS podal Josef Juřeník, který byl společně 

s Milanem Binčíkem účastníkem jednání sekce. I tuto informaci obdrželi účastníci VH v písemné 

podobě předem. 

 

Ad 9) 

Zprávu o změnách v SŘ a PP MSKS ČSOS pro rok 2017 přednesl předseda soutěžní komise MSKS Pavel 

Rychlý. Účastníci VH obdrželi předen oba dokumenty před jednáním VH. 

 

Ad 10) 

Zprávu o hospodaření MSKS v roce 2016 přednesl předseda Milan Binčík. Současně přednesl zprávu o 

čerpání příspěvku z dotace MŠMT na Program V – Činnost sportovních svazů.  Za rok 2016 a 

předchozí rok 2015 zůstala nečerpaná částka v rozpočtu ve výši 27 000,-Kč. Navrhl, aby tato částka 

byla použita taky pro opravu, obnovu a rozšíření sady SI MSKS. 

Zpráva o hospodaření byla účastníky VH jednomyslně schválena. 

 

Ad 11)  

V druhé části svého vystoupení k rozpočtu přednesl Milan Binčík návrh, po odhlasování způsobu 

obnovy a rozšíření sady SI MSKS, rozpočtu MSKS ČSOS na rok 2017 s částkou na obnovu sady. 

Jak zpráva o hospodaření, tak i návrh rozpočtu byly při samostatném hlasování účastníky VH 

jednomyslně odsouhlaseny.   

 



Ad 12) 

V diskuzi přítomní vystupovali s připomínkami a návrhy týkajícími se: 

- Vlastimil Mutina seznámil přítomné se svou soukromou iniciativou na rok 2017, 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. Znovu připomněl vyrovnání restů, které mají 

kluby vůči mapovému portálu a mapové komisi (10 kusů map z nově zmapovaných prostorů na 

krajského kartografa poslat). 

- Poukázal na to, aby při tvorbě map byla dodržovaná tiráž stanovená ve směrnici pro mapování a 

tvorbu map pro OB. Dotazoval se zpracovatele krajského žebříčku na tvorbu veteránského 

žebříčku oblasti a jeho možnou změnu. 

 

Ad 13)   

Po uzavření diskuze předsedající vyzval mandátovou komisi k přednesení zprávy o 

usnášeníschopnosti. Valná hromada: dnešního dne se účastnilo 12 zástupců klubů a oddílů OB  

z 18-ti pozvaných a je tedy usnášeníschopné.  

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

a toto je nedílnou součástí tohoto zápisu. 

Přednesené usnesení bylo jednomyslně přítomnými schváleno. 

 

Ad 14) 

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

předseda MSKS ČSOS Milan Binčík a shromáždění delegátů oblasti bylo v 12.10 hodin uzavřeno. 

 

 

V Ostravě-Přívoze dne 4.2.2017                                                                                  Zapsal: Josef Juřeník 

 

 

  


