
 Jihomoravský krajský svaz ČSOS 
 Český svaz orientačních sportů 
 

zápis č. 1/2021 
z 1. zasedání valné hromady 

Jihomoravského krajského svazu ČSOS, 
které se konalo dne 17. června 2021 v Brně 

Přítomni: Libor Adámek, Zora Čelechovská, Miloš Dvořák, Jan Fiala, Luděk Finstrle, 
Jaroslav Jalový, Jaroslav Korpas, Zdeněk Mazal, Zbyněk Pospíšek, Petr Přikryl, 
Ondřej Ptáček, Karel Truhlář, Jan Urban, Jiří Zelinka, Libor Zřídkaveselý. 

Omluveni: Růžička Lukáš 

Jednání řídil Libor Zřídkaveselý 

Program:  1. Zahájení, schválení programu 
2. Zpráva o činnosti JKS za rok 2020 
3. Zpráva o plnění rozpočtu 2020 
4. Volby předsedy Krajského svazu ČSOS 
5. Rozpočet 2021 
6. Různé 

 jednací řád, počet osob v komisi, předsedající VH, 

 diskuse o hlasování o řízení VH: předsedající VH/předseda Jm KS ČSOS. 

1. Návrh jednacího řádu předloženého předsedou Jm KS ČSOS – 9/3/0 (pro/proti/zdržel se). 
Jednání VH bude probíhat podle jednacího řádu předloženého předsedou Jm KS ČSOS 
Liborem Zřídkaveselým. 

2. Volební komise: navržení kandidáti Zbyněk Pospíšek, Jiří Zelinka – 12/0/0, mandátová 
komise: navržení kandidáti Karel Truhlář, Jan Urban – 12/0/0. Do volební komise VH byli 
zvoleni Zbyněk Pospíšek, Jiří Zelinka, do mandátové komise byli zvoleni Karel Truhlář, Jan 
Urban. 

3. Hlasování o předloženém volebním řádu Valné hromady Jm KS ČSOS – 9/1/2. 

– stávající počet členů vedení Jm KS ČSOS (jednočlenné) – 5/5/2 

– rozšíření na tříčlenné vedení – 5/5/2 

– diskuse a návrh na opakované hlasování o počtu členů  

Opakované hlasování o počtu členů vedení Jm KS ČSOS – 7/4/1.  Návrh byl schválen, 
vedení Jm KS ČSOS bude pro následující volební období jednočlenné = předseda. 
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Do 17.50 se mají podat návrhy na předsedu Jm KS ČSOS některému členu volební komise, 
pro příští volby nutné realizovat podání návrhů kandidátů 3 dny dopředu – 12/0/0, návrh 
pro podání jmen kandidátů na předsedu Jm KS ČSOS do 17.50 hod. a pro příští volby 3 
dny před termínem Valné hromady KS byl přijat. 

– dva kandidáti byli navrženi všem účastníkům VH prostřednictvím e-mailu, Ondřej 
Ptáček, Libor Zřídkaveselý 

– hlasování o programu VH – 12/0/0, byl přijat návrh programu VH předložený 
účastníkům předsedou krajského svazu. 

4. Plnění rozpočtu roku 2020 – předseda Jm KS ČSOS předložil písemně, je přílohou zápisu. 
Proběhla zimní olympiáda dětí a mládeže s pěknými výsledky účastníků, na proběhlou 
olympiádu neproběhl nominační závod z důvodu nedostatku sněhu 

Aktuální informace o stavu financí na bankovním účtu u ČS a. s. = stav z konce loňského 
roku snížený pouze o letošní bankovní poplatky. 

5. Volby předsedy Jm KS ČSOS (tajná volba), volební komise sečetla hlasy pro kandidáty 
Ondřej Ptáček – získal 6 hlasů, Libor Zřídkaveselý – získal 6 hlasů. Podle volebního řádu 
proběhlo druhé kolo volby Ondřej Ptáček – získal 4 hlasy, Libor Zřídkaveselý – 
získal 7 hlasů, 1 odevzdaný hlas je neplatný. Předsedou Jm KS ČSOS byl zvolen 
na následující 4,5 leté období Libor Zřídkaveselý. Předpokládaný termín další volební VH 
říjen/listopad 2025. 

6. Diskuse k tvorbě a správě map v Jihomoravském kraji – údržba a aktualizace map pro 
tréninky (Ondřej Ptáček, norský vzor), případná “mapová“ skupina pro hospodaření 
s mapami a prostory (?Petr Matula + Ondřej Toman?). 

7. Zbyněk Pospíšek navrhl schválení základních pravidel pro řízení Jihomoravského 
krajského svazu ČSOS – 4/3/5. Nadpoloviční většina přítomných delegátů neschválila 
tento návrh. 

8. Rozpočet na rok 2021 – předložen ve verzi s jasnými příjmy a nejasnými výdaji. Zpřesnění 
výdajů dle situace – online setkání proběhne ve druhé polovině září roku 2021. 

 

Přečteno v 18.45, s obsahem souhlasí: 12/0/0 

 

Zapsal: Petr Přikryl 

 

 


