Z á p i s č. 1/2010
z 1. zasedání valné hromady Jihomoravské oblasti ČSOS,
které se konalo dne 7. ledna 2010 v Brně
Přítomni:
Omluveni:

Adámek, Fiala, Hrušková, Humlíček, Jalový, Kheil, Korpas, Kozáková, Mazal,
Novotný, Přikryl, Ptáček, Truhlář, Urban, Zřídkaveselý
–

Jednání řídil předseda JmO ČSOS L. Zřídkaveselý
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení, schválení programu
Zpráva o činnosti JmO od poslední VH
Zpráva o plnění rozpočtu JmO v r. 2010
Soutěžní řád JmO, Prováděcí pokyny 2010 JmO
Oblastní výběr žactva
Propagační materiál Jihomoravské oblasti a jejich soutěží
Rozpočet 2010
Různé

1/03 Zpráva o plnění rozpočtu JmO v r. 2009
VH JmO ČSOB
projednala a schválila Zprávu o plnění rozpočtu JmO v r. 2009
1/04 Soutěžní řád JmO, Prováděcí pokyny 2010 JmO
Vklad na závodech žactvo a příchozí 40, – Kč a dospělí 100, – Kč
Kalendář oblastních závodů – viz příloha
Informace o závodech do 28. února 2010 předsedovi soutěžní komise.
Pravidla pro používání SI – úprava stávajících pravidel
VH JmO ČSOB
projednala a schválila Soutěžní řád a Prováděcí pokyny 2010 JmO
1/05 Oblastní výběr žactva
2 soustředění – 1. a 2. května + 4. a 5. září 2010
1/06 Propagační materiál Jihomoravské oblasti a jejich soutěží
pověřila R. Kheila vytvořením Oblastní termínové listiny formátu A4 na propagaci
oblastních závodů. Podklady dodají oddíly OB do 28. února předsedovi soutěžní
komise.
Valná hromada žádá Radima Kheila o co nejekonomičtější vytištění.
1. Jakákoliv změna formátu nemá moc smysl, nic neuspoříme
2. Vnitřkem černobíle také nic neuspoříme v případě této velikosti A4
3. Radim Kheil vyjednal možnost tisku:
a) 1800 ks za cenu 3999 Kč vč. DPH

b) 1000 ks za cenu o cca 400 Kč nižší.
1/07 Rozpočet 2010
Nový způsob rozdělování financí na mapovou tvorbu – viz příloha Směrnice pro
hospodaření.
Zrušení dotací na společné mapové tréninky – důvodem jsou vysoké náklady na
dopravu mimo dosah MHD.
VH JmO ČSOB
projednala a schválila s úpravami rozpočet JmO na rok 2010. Viz příloha.
1/08 Různé




Registrace – změnou oproti minulým letům je způsob registrace členů oddílů ve
sportovní disciplíně orientační běh (pěší). Registrace bude prováděna online
prostřednictvím www.obhana.cz/prihlasky.asp, každý oddíl si ji provede sám a
taktéž sám uhradí registrační poplatky ČSOS. Podrobné informace jsou uvedeny v
Prováděcích předpisech k registracím sekce OB pro závodní sezónu 2010.
Pravidla pro používání SI – viz příloha.

Zapsal : Libor Zřídkaveselý

