
U s n e s e n í 

   Valné hromady Moravskoslezského krajského svazu ČSOS 
    konané dne 1.2.2020 v Ostravě-Přívoze. 
 
Jednání Valné hromady (dále jen VH) MSKS ČSOS bylo zahájeno v 10.30 hodin.  
VH v úvodu svého jednání zvolila pracovní předsednictvo, mandátovou a návrhovou komisi. 
 
Pracovní předsednictvo: Milan Binčík, Josef Juřeník, Pavel Rychlý 
Mandátová komise: René Vavřík 
Návrhová komise: Marek Rigó 
 
Dle zprávy mandátové komise byla VH usnášeníschopná /přítomno 16 delegátů z 19 ti. zástupců 

klubů a oddílů orientačního běhu z MSK, tj. 85 %. 

Předsedou MSKS ČSOS Milanem Binčíkem byl podán návrh na doplnění programu VH o bod Volby do 

předsednictva MSKS ČSOS. 

Tento návrh byl po hlasování VH zamítnut. Pro návrh hlasovalo 6 delegátů, proti návrhu hlasovalo 9 

delegátů, 1 delegát se zdržel. 

VH odsouhlasila stávající program Valné hromady. 

VH odsouhlasila návrh Milana Binčíka na konání volební Valné hromady dne 28.3.2020 v Třinci. 

Pro tento návrh se vyslovili všichni přítomní delegáti. 

Valná hromada MSKS ČSOS 

a) bere na vědomí 

Zprávy o činnosti TSM, SCM a SCD MSKS OS v roce 2019, přednesené trenérkou Máriou 

Kovaříkovou, která zastoupila vedoucího střediska Martina Kovaříka. 

 

       Zprávu mapové komise MSKS ČSOS za rok 2019, způsob rozdělení sponzorského příspěvku  

      od firmy Steeltec v roce 2019, o jeho výši pro rok 2020, přednesené předsedou mapové 

 komise a krajským kartografem Vlastimilem Mutinou. 

  

 Zprávu o přípravě přeboru škol v OB v MSK v roce 2020, přednesenou Zdeňkem 

 Jakobim, v zastoupení předsedy komise mládeže Tomáše Sochora. 

 

 Informaci ze Shromáždění sekce OB a VH ČSOS v Brně přednesenou Josefem Juřeníkem. 

 

 Zprávy o změnách v SŘ a v PP MSKS ČSOS pro rok 2020, přednesené předsedou soutěžní 

 komise Pavlem Rychlým.  

 

b) souhlasí se/s 

a) Zprávou o hospodaření MSKS ČSOS v roce 2019, přednesenou Milanem Binčíkem. 

b) Návrhem rozpočtu MSKS ČSOS na rok 2020, předneseným Milanem Binčíkem, včetně 

provedených změn v rozpočtu. 

Vlastimilem Mutinou byl podán návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu MSKS ČSOS pro 

rok 2020 na pořádání nočního závodu v roce 2020, ve výši 3000,- Kč a na dodatečné 



proplacení dotace na uspořádané závody v nočním OB v roce 2019 pro oddíly BFM a 

MOV, ve výši 2000,- Kč pro každý oddíl. 

Tento návrh byl VH přijat všemi delegáty. 

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; konkrétně zvážit 

úpravu výše limitovaného startovného pro kategorie DH10C, DH12C a HDR.  

         Termín: 24.2.2020 

2. Předsednictvu MSKS ČSOS zvážit kompenzaci odvodu ze závodů ze startovného účastníků 

mimo oblast MSK, resp. zvážit i zrušení odvodů jako pohyblivé částky a zavedení pevné sazby 

za zapůjčení sady Sport Ident na závody. 

                                                                                                                                Termín: 24.2.2020 

3. Předsednictvu MSKS ČSOS naplánovat uspořádání základního trenérského kurzu pro získání 

licence T3. 

                                                                                                                                Termín: 31.12.2020 

4. Předsednictvu MSKS ČSOS svolat v termínu do konce platnosti mandátu současného 

předsednictva volební valnou hromadu. Vzít v úvahu možnost jejího uspořádání dne 

28.3.2020 po skončení 2. JKŽ a před začátkem 3.JKŽ v Třinci. 

                                                                                                                             Termín: 21.4.2020 

 

 

 

          

 

Odpovědnost za splnění usnesení jako celku má předseda MSKS ČSOS. 

 

V Ostravě-Přívoze 1.2.2020 


