
U s n e s e n í 

   Valné hromady Moravskoslezského krajského svazu ČSOS 
    konané dne 26.1.2019 v Ostravě-Přívoze. 
 
Jednání Valné hromady MSKS ČSOS bylo zahájeno v 14.35 hodin.  
Valná hromada v úvodu svého jednání zvolila pracovní předsednictvo, mandátovou a návrhovou 
komisi. 
Pracovní předsednictvo: Milan Binčík, Josef Juřeník, Pavel Rychlý 
Mandátová komise: Pavel Štětínský 
Návrhová komise: Marek Rigó 
Po schválení složení komisí byl schválen i program valné hromady dle pozvánky. 

Dle zprávy mandátové komise byla VH usnášeníschopná /přítomno 12 delegátů z 19-cti z řad 

zástupců klubů a oddílů orientačního běhu z MSK, tj. 63,16%/ 

Valná hromada MSKS ČSOS 

a) bere na vědomí 

Zprávy o činnosti TSM, SCM a SCD  MSKS OS  v roce 2018, přednesené a prezentované 

vedoucím střediska Martinem Kovaříkem 

 Zprávu mapové komise MSKS ČSOS v roce 2018, způsob rozdělení sponzorského příspěvku

 v roce 2019 od firmy Steeltec přednesené v zastoupení předsedy mapové komise (Vlastimil 

 Mutina) předsedou MSKS ČSOS Milanem Binčíkem. 

 Zprávu o přípravě přeboru škol v OB v MSK ČSOS v roce 2019, přednesenou v zastoupení 

 předsedy komise mládeže (Tomáš Sochor) předsedou MSKS ČSOS Milanem Binčíkem 

 Zprávu o stavu sady SI MSKS OS a informaci o způsobu ražení s využitím air čipů v 

 závodech ČSOS přednesenou předsedou MSKS ČSOS 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 2019, přednesené předsedou soutěžní 

 komise Pavlem Rychlým  

 

b) souhlasí s/se 

a) Zprávou o hospodaření MSKS ČSOS v roce 2018, přednesenou Milanem Binčíkem. 

b) Návrhem rozpočtu MSKS ČSOS na rok 2019 v upraveném znění, předneseným Milanem 

 Binčíkem. 

c) S klíčem pro stanovení počtu delegátů z řad zástupců klubů a oddílů OB v MSKS OS na 

příští VH dle zápisu (1-100 členů = 1 delegát, 101-200  = 2 delegáti, atd.) s rozhodným 

datem k 31.12. roku předcházejícímu konání VH.  

 

c) ukládá 

1. Předsednictvu MSKS ČSOS vyhodnotit diskuzi z jednání VH MSKS ČSOS.   

         Termín: 24.2.2019 

2. Předsednictvu MSKS ČSOS , aby v nominačních závodech na LODM 2019 (1.JKŽ – MOV, 5.JKŽ-

VRB a 6.JKŽ HAV) , v kategoriích DH12 a DH14 byl minimální startovní interval 3 minuty. 

         Termín: 24.2.2019 

 

Odpovědnost za splnění usnesení jako celku má předseda MSKS ČSOS. 

 

V Ostravě-Přívoze 26.1.2019 


