
Zápis z jednání Valné hromady Moravskoslezského krajského svazu ČSOS konané dne 3.2.2018   

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

Přítomní delegáti shromáždění:  

AOV = Miroslav Hrubý, BFM = Vlastimil Mutina, BOV = Vlastimil Dvořák, HAV = Zdeněk Jakobi, KRN = 

Pavel Rychlý, KYL = Martin Hájek, MOV = Josef Juřeník, ODR = Marek Rigó, OOP = Milan Binčík, SOP = 

Karel Jurčák, SFM = Iva Spratková, TRI = Anna Gavendová,   

Nepřítomní delegáti klubů a oddílů OB: 

HOB, LOV, TRC. 

Další přítomní členové klubů: Josef Kroča (MOV), Milan Binčík (OOP zast. VRB), Martin Kovařík (TRI) 

za SACM, SCD a TSM MSKS ČSOS. 

Host: Milan Janča (fotoreportér z MOV).  

 

 

Program: 

1) Volba mandátové komise. 

2) Zpráva mandátové komise. 

3) Schválení jednacího řádu. 

4) Schválení programu valné hromady. 

5) Volba pracovního předsednictva a návrhové komise. 

6) Zprávy o činnosti SCD, SCM a TSM MSKS v roce 2017. 

7) Zpráva o činnosti mapové komise MSKS v roce 2017. 

8) Informace o přeborech škol v OB v MSKS v roce 2018 

9) Informace o stavu soupravy SI MSKS  a její modernizaci. 

10) Informace ze Shromáždění sekce OB a z jednání VH ČSOS 2017 v Luhačovicích. 

11) Zpráva o změnách v SŘ a PP MSKS pro rok 2018.  

12) Zpráva o hospodaření MSKS ČSOS v roce 2017. 

13) Schválení hospodaření MSKS ČSOS za rok 2017. 

14) Návrh rozpočtu MSKS ČSOS pro rok 2018. 

15) Schválení rozpočtu MSKS ČSOS na rok 2018. 

16) Diskuze. 

17) Usnesení ze shromáždění . 

18) Závěr. 

 

Ad 1)   

Jednání zahájil z pověření předsednictva MSKS ČSOS v 14.35 hod Josef Juřeník; přivítal přítomné a 

navrhl zvolit mandátovou komisi. Delegáti VH jednomyslně (v počtu 13) schválili do mandátové 

komise Ivu Spratkovou.  

Ad 2) 

Mandátová komise podala zprávu, že jednání valné hromady MSKS ČSOS je přítomno 13 delegátů ze 

16-cti pozvaných zástupců klubů a oddílů OB v MSKS ČSOS. Valná hromada je tedy usnášení schopná. 

 

Ad 3)  

Řídící schůze navrhl, aby jednání VH se řídilo jednacím řádem, který zástupci obdrželi při svolávání na 

VH. Jednací řád byl jednomyslně přítomnými delegáty schválen. 

 

Ad 4) 

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. 

Delegáti VH jednomyslně schválili navržený program jednání valné hromady. 

 

Ad 5)  

Řídící schůze navrhl, aby jednání VH řídilo pracovní předsednictvo ve složení Milan Binčík, Josef 

Juřeník, Pavel Rychlý. Návrh na složení pracovního předsednictva byl jednomyslně schválen. 

 

Ad 6) 

Zprávy o činnosti SCD, SCM a TSM přednesl a okomentoval vedoucího střediska Martin Kovařík. 

Zprávy v písemné podobě obdrželi zástupci klubů před jednáním VH. 80% členů střediska 

v uplynulém roce poprvé jelo mimo oblast, zdůraznil negativa i pozitiva v činnosti. Okomentoval i 

ekonomické hodnocení a závodní výsledky. Na závěr komentáře ke zprávě Milan Binčík vyzdvihl práci 

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

podíleli na práci s mladými v uplynulém roce.   

 

Ad 7)  

Zprávu mapové komise přednesl její předseda Vlastimil Mutina. Zprávu doplnil o počty vydaných map 

v kraji a oblasti (27 kusů včetně AOP) a doplnil i komentářem ke kvalitě map, financování map 

z příspěvku firmy Steeltec. Zopakoval podmínky pro přiznání dotací na mapy pro OB od této firmy pro 

rok 2018 (20-25 tisíc) a zároveň vyzval k větší pečlivosti při zpracování map i vlastním mapování 

v terénu a používání nového mapového klíče ISOM 2017 při zpracovávání nových map. Vyzval 

přítomné pro zapsání blokovaných prostorů a přislíbil, že letos zapíše do blokovaných prostorů 

všechny včetně loňských. 

Uvedl hlavní změny mezi novým a starým klíčem ISOM 2000, dále změny ve Směrnici pro tvorbu a 

vydávání map od mapové komise a požádal o doplnění bodu 4.8. do PP MSKS ČSOS na rok 2018, kde 

zdůraznit povinnost tvorby nových map dle nového MK ISOM 2017 od 1.1.2018. 

Toto bylo přítomnými delegáty schváleno a odsouhlaseno v části a) bere na vědomí usnesením valné 

hromady. 

Dva dny po skončení VH vedoucí KK Vlastimil Mutina požádal o úpravu usnesení s tím, že: „nové 

mapy pro závody OŽ musí být zpracovávány podle nového mapového klíče ISOM 2017 až od roku 

2020!“ S ohledem na závaznost usnesení VH jeho změna byla provedena per rollam odsouhlasením 

této změny schválením zápisu VH s výše uvedeným textem změny. Hlasování : pro 11 hlasů, proti 0 

hlasů, zdrželo se hlasování 2 hlasy. 

Z uvedeného důvodu taky není nutné provést úpravu včleněním nového bodu 4.8. do prováděcích 

předpisů MSKS ČSOS na rok 2018. Tyto zůstávají v původním textu, jak byl předložen účastníkům VH. 

     

Ad 8) 

Informaci o přípravě přeborů škol v OB v roce 2018 přednesl za nepřítomného (v cizině) Tomáše 

Sochora Milan Binčík. Chybí informace o přeboru škol v Ostravě.  

 

Ad 9) 

Informaci o stavu soupravy SI MSKS přednesl její správce Milan Binčík. Seznámil se stavem soupravy 

po jejím doplnění v loňském roce a zároveň upozornil na změny v půjčování sady a čipů. Poplatek za 

zapůjčení čipu ve výši 40,-Kč musí pořadatel odvézt vlastníkovi, tedy na účet MSKS ČSOS a dále, že při 

pořádání závodů, kde budou použity tzv. air čipy se zvýší sazba za zápůjčku sady na 5000,- Kč 

s ohledem na jejich opotřebování (vyčerpání kapacity baterií a jejich následné dobíjení).   

 

Ad 10) 



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

společně s Milanem Binčíkem účastníkem jednání sekce OB a VH ČSOS. I tuto informaci obdrželi 

účastníci VH v písemné podobě předem. 

 

Ad 11) 

Zprávu o změnách v SŘ a PP MSKS ČSOS pro rok 2018 přednesl vedoucí soutěžní komise MSKS ČSOS 

Pavel Rychlý. Účastníci VH obdrželi předem oba dokumenty před jednáním VH. Požadovaná úprava 

dokumentu (viz usnesení VH a tento zápis z VH) o doplnění nového bodu 4.8. do PP nebyla proto 

provedena.  

 

Ad 12) 

Zprávu o hospodaření MSKS ČSOS v roce 2017 přednesl předseda Milan Binčík. Současně přednesl 

zprávu o čerpání příspěvku z dotace MŠMT na Program V – Činnost sportovních svazů v roce 2017. 

 

Ad 13)  

Zprávy o hospodaření a čerpání příspěvku byly účastníky VH jednomyslně schváleny. 

 

Ad 14)  

V druhé části svého vystoupení k rozpočtu přednesl Milan Binčík návrh jednak rozpočtu MSKS ČSOS 

na činnost v roce 2018 a zvlášť návrh na čerpání příspěvku z dotace MŠMT pro rok 2018 z Programu V 

– Činnost sportovních svazů. Krátce byly diskutovány a vysvětleny částky rozpočtované na vybavení 

SCD a SCM a částka na mistrovství MSKS OB v závodě na klasické trati s tím, že pokud dojde k úspoře 

rozpočtovaných prostředků, tak tyto budou směrovány do oblasti práce s mládeží.  

 

Ad 15) 

Oba návrhy rozpočtu byly účastníky VH jednomyslně schváleny.   

 

Ad 16) 

V diskuzi přítomní vystupovali s připomínkami a návrhy týkajícími se: 

- Rozpočtování prostředků na činnost závodníků – držitelů licence A (vysvětlil M. Kovařík), 

- Odměňování závodníků na závodech oblastního žebříčku z kategorií DH 10 – DH 14 ke zvýšení 

motivace a úsilí (M. Hájek) 

- Srovnávání závodů OŽ s pořádáním a odměňováním závodníků na závodech SZL (A. Gavendová), 

- Termínu svolání VH MSKS ČSOS tak, aby tento nekolidoval  s termínem jarních prázdnin, nejlépe 

již koncem ledna (M. Hrubý), 

- Ke kolizi termínů závodů JKŽ se soustředěním SCM a SCD v závěru měsíce dubna 2018 (28. a 

29.4.) (V. Mutina, Z. Jakobi a M. Kovařík), 

- Nutnosti stanovit na VH klíč pro stanovení počtu mandátů na příští VH (M. Binčík) – viz usnesení 

– takto: 

 při počtu členů 1-100 = 1 mandát, 101-200 = 2 mandáty, 201-300 = 3 mandáty atd.  

 

Ad 17)   

Po uzavření diskuze předsedající vyzval návrhovou komisi k přednesení návrhu Usnesení z jednání 

Valné hromady. 

Usnesení z dnešního jednání zástupců klubů a oddílů OB MSKS ČSOS přednesl Marek Rigó  a toto je 

nedílnou součástí tohoto zápisu. 

Přednesené usnesení bylo jednomyslně přítomnými schváleno. 

 



Ad 18) 

Jednání VH závěrečným slovem, ve kterém poděkoval přítomným za aktivní přístup, za práci pro OB 

v uplynulém roce a přáním pevného zdraví a úspěchů ve sportu i v práci pro OB, ukončil předseda 

MSKS ČSOS Milan Binčík a shromáždění delegátů oblasti bylo v 16.20 hodin uzavřeno. 

 

 

 

V Ostravě-Přívoze dne 3.2.2018                                                                                  Zapsal: Josef Juřeník 

 

 

  


