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Zápis ze schůze klubů Západočeské oblasti konané dne 5.3.2005 v M. Lázních.
Přítomni: zástupci klubů dle prezenční listiny + předseda a místopředseda oblasti, vedoucí SCM a hosté.
Omluven pokladník oblasti a zástupce klubu LCV.
Program :
1.
Upřesnění OŽ 2005
2. SCM
3. Výsledky hospodaření za rok 2004 a rozpočet na rok 2005
4. Volba a pokyny delegátům mimořádné valné hromady ČSOB
5. Soutěžní řád
6. Diskuse
K bodu 1)
Oblastní žebříček na rok 2005 platí ve schváleném rozsahu. VPM a LPM se dohodnou, který ze prvních dvou závodů bude
vypsán jako přebor oblasti na dlouhé trati. VPM vydají urychleně pokyny na první závody 2.-3. 4 2005 utkání s Duryňskem,
aby ostatní oddíly mohly projednat a nahlásit účast. Podzimní závody 10.-11.92005 přidělené klubu BSO uspořádá po dohodě
klubů MAS.
K bodu 2)
Vedoucí SCM Jan Raška Michalec seznámil přítomné s tím, že legislativní proces založení SCM byl ukončen , SCM má právní
subjektivitu , založen vlastní účet. Dále seznámil přítomné s plánem akcí na rok 2005, zvláště pak s akcemi před zahájením
jarní sezóny. Současně požádal oblast o příspěvek na činnost centra, protože se bohužel zatím nepodařilo získat zdroje
z grantových schémat a dotačních titulů veřejné správy, nadací a svazů.
Předseda oblasti byl pověřen podpisem smlouvy mezi Západočeskou oblastí a Západočeským SCM o vyúčtování schváleného
příspěvku na činnost centra. Výše příspěvku je uvedena v rozpočtu .
K bodu 3)
Zástupci klubů schválili výsledek hospodaření za rok 2004, jak byl předložen pokladníkem oblasti. Všichni pořadatelé OŽ
splnili povinnost odvodu za použití SI , rovněž dotace z ČSOB byly splěny v lánované výši a oblast dostala též dotaci
z Plzeňského kraje. Výdaje byly čerpány v plánované výši a schválené skladbě.
Příjmy
Zůstatek z roku 2003
50534 Kč
Příjmy za SI na závodech OŽ
40690 Kč
Příjmy za použití SI na ostatních závodech
9000 Kč
Dotace svazu a kraje
42100 Kč
Příjmy celkem
142324 Kč
Výdaje :
Soustředění mládeže v roce 2004
30000 Kč
Utkání s Duryňskem
10000 Kč
Doplnění a oprava sady SI
7400 Kč
Odměna správci
2500 Kč
Odměna za vedení OŽ
2500 Kč
Náklady na účast na MČR žákovských družstev
2078 Kč
Drobný materiál
2900 Kč
Výdaje celkem
57378 Kč
Použitelný zůstatek na rok 2005
+84946 Kč
Rozpočet na rok 2005
Příjmy
Zůstatek z roku 2004
84946 Kč
Příjmy za odvod SI na závodech OŽ
35000 Kč
Dotace od ČSOB
32100 Kč
Dotace na talenty
3500 Kč
Odvod za použití sady SI na jiných závodech
2000 Kč
Příjmy celkem
157546Kč
Výdaje :
Náklady na opravy sady SI
5000 Kč
Nákup startovacích hodin k sadě SI
10000 Kč
Utkání s Duryňskem
10000 Kč
Příspěvek SCM
45000 Kč
Odměna za správu SI
2500 Kč
Odměna za vedení OŽ
2500 Kč
Celková částka na příspěvky klubům na nové mapy 50000 Kč
Školení a zvyšování kvalifikace
10000 Kč
Příspěvek PTK (5000) + VPM (3000) za LOBy
8000 Kč
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Výdaje celkem
143.000Kč
Rezerva
+14546 Kč
Vedení oblasti ukládá pokladníkovi převést neprodleně schválený příspěvek ve výši 45 000 Kč na účet sportovního centra
mládeže 1982245369/0800, tak aby bylo zajištěno financování velikonočního soustředění. Z prostředků určených na školení
bude proplaceno též jízdné na školení konaná v závěru loňského roku. Ti kdo zajišťovali dopravu nahlásí počet km předsedovi
oblasti, který dá pokyn pokladníkovi k převedení příslušné částky na klub. Sazba byla odsouhlasena ve výši 3,50 Kč/km.
Školení se zúčastnili v loňském roce členové klubů JES, BSO, MAS, LPM a MLA.
Příspěvek na nové mapy bude rozdělen v průběhu roku 2005 na základě návrhu nového koordinátora oblastních
kartografických prací, kterým se stal Milan Bílý jak dále uvedeno.
Dále ukládá vedení oblasti poslat schválené příspěvky PTK –5000Kč a VPM –3000Kč. Tyto příspěvky jsou určeny oddílům
na činnost za LOBy na kterých dosáhli vynikajících výsledků.
K bodu 4)
Zástupci klubů ZČO volí na valnou hromadu ČSOB konanou dne 13.3.2005 v Praze 2 delegáty s hlasem rozhodujícím a to :
Ing. Karla Rambouska a Ing. Karla Pilaře – oba BSO. Současně na základě dosud zveřejněné kandidátky projednali a dali
delegátům doporučení, jak hlasovat o jednotlivých kandidátech na posty v předsednictvu ČSOB.
Oba delegáti se budou
přáním většiny zástupců klubů ZČO řídit při hlasování.
K bodu 5)
Soutěžní komise zpracovala poprvé v historii oblasti návrh soutěžního řádu a prováděcích pokynů. V letošním roce jsou tyto
dokumenty doporučením pro všechny pořadatele OŽ. Všichni zástupci klubů v průběhu roku 2005 zpracují případné
připomínky a doplnění a od roku 2006 bude po projednání všech poznatků zpracována definitivní a pro všechny pořadatele OŽ
závazná verze těchto dokumentů.
K bodu 6)
1. vedení oblasti děkuje klubům PTK a VPM za vynikající výsledky v LOBu.
2. Vedoucí SCM oznámil přemístění soustředění žactva z Nejdku do Tisu z důvodů počasí. Informace pro členy SCM
i ostatní zájemce bude rozesílat průběžně.
3. Ing. Fišák projedná s Pavlem Princlem jeho další působení v oblasti
4. Termín příští schůze zůstává nezměněn 9.4.2005 v Plzni.
5.
Milan Bílý se přihlásil k práci oblastního kartografa. V současné době je tato funkce z důvodů pracovního vytížení A.
Hejny pouze formální a omezuje prakticky pouze na přidělování povinných evidenčních čísel. Milan začne zpracovávat
archiv oblastních map a proto výbor oblasti žádá všechny kluby, aby mu poskytli 3ks map vydaných od roku 2000.
V budoucnu bude oblastní kartograf koordinovat vydávání map v jednotlivých oddílech a jeho názor bude rozhodující při
směřování oblastních dotací na tvorbu map.
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