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Zápis ze schůze klubů Západočeské oblasti dne 24.2.2005 –Sokolov
Přítomni dle prezenční listiny .
Program schůze :
1. zpráva o hospodaření za rok 2005 -nebyla projednávána neboť opět nebyla předložena
pokladníkem.K tomuto bodu bylo usneseno, že buď se S.Rauch vzdá funkce, a předá ji někomu v Plzni
kdo bude ochoten vést finance oblasti alespoň v rozsahu kontroly plateb a předkládání stavu na schůzích,
nebo budou oblastní peníze převedeny do Karlovarského sdružení ČSTV nebo na účet SCM. Předseda do
příští schůze ověří na ekonomickém oddělení svazu možnosti převodu.
2. zpráva o činnosti SCM za rok 2005 , výhled na rok 20006, vyúčtování příspěvku oblasti v roce
2005.
Vedoucí centra J.R.M. předložil vše v písemné podobě. Zpráva tvoří přílohu zápisu. Bylo schváleno
použití příspěvku na jednotlivé akce SCM v roce 2005. Nevyčerpaná částka příspěvku v roce 2005 činila
2.789,90 Kč , rozhodnutím zástupců klubů byla tato částka ponechána SCM jako příspěvek na rok 2006.
Zástupci schválili rovněž rámcový plán akcí SCM na rok 2006. Děkují vedení SCM za kvalitně
zpracovanou žádost o dotaci , která uspěla u Nadace OB a SCM získalo na činnost 60 tis.Kč. J.Frey
(PTK) upozornil na to, že někteří závodníci zařazení a využívající soustředění (a tím i příspěvků z oblasti)
SCM neplní tréninkové povinnosti v klubu. Je nutno, aby se vedení SCM zabývalo touto otázkou, aby
příspěvky oblasti věnované SCM se nepoužily na hrazení nákladů i závodníků, kteří nemají potřebnou
výkonnost protože netrénují. Návrhy na řešení očekává shromáždění do pololetí tohoto roku.
3. hodnocení oblastních závodů – Pepa Milota
předáno písemně, zpráva je k dispozici i na oblastních stránkách. Zpráva v příloze zápisu. Ke zprávě
nebylo ze stran zástupců vážnějších připomínek a lze ji považovat za objektivní.
4. Informace o jednání VH ČSOB – zprávu podali Rambousek a Michalec
5. rozpočet oblasti na rok 2006
nebylo možno sestavit, není znám stav financí k 31.12.205
zástupci klubů schválili proto pouze rámcový rozpočet, který bude upřesněn na dalších schůzích .
Očekávané příjmy :
Odvod SI
40.000
Dotace na talentovanou mládež
11.500
Dotace svazu na činnost oblasti
14.700
Celkem
66.200
Výdaje:
Správa SI
2.500
Vedení OŽ+stránek
2.500
Údržba SI
10.000
Dotace SCM
11.500+17.000 = 28.500
Školení
5.000
Celkem
48.500
O ostatních výdajích bude rozhodnuto (příspěvek na mapy apod.) na příštích jednáních. Zástupci oddílů
se dohodli, že na oblastních přeborech bude pořadatel v kategoriích D,H 12,14,16,18,20,21 + štafety
povinně udělovat za první tři místa medaile a diplomy. Nákup medailí zajistí centrálně pro všechny
v potřebném počtu BSO. Na příští schůzi sdělí BSO náklady na medaile a budou proplaceny z prostředků
oblasti. Diplomy si zajistí pořadatel sám.
V rámci částky na opravy SI bude nakoupena jedna vyčítací krabička s USB kabelem. Za správu SI je
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nutno Vaškovi B. poděkovat, protože se staral o sadu celý rok velmi zodpovědně.
O příspěvku na mapy nebylo zatím rozhodnuto. Obecně se zástupci dohodli na tom, že příspěvky budou
regulovány dle potřebnosti v rámci oblasti s časovým rozlišením. Všichni zájemci o příspěvek na mapu se
nahlásí M.Bílému oblastnímu kartografovi, který na příští schůzi předloží tyto požadavky a následně
bude rozhodnuto o eventuálním příspěvku. Zájmem oblasti je to, aby mapy vznikaly plošně v rámci celé
oblasti v rozumné časové posloupnosti.
Schůze pověřuje předsedu oblasti k podpisu smlouvy mezi oblastí SCM na poskytnutí příspěvku. Po
uzavření smlouvy odešle pokladník částku 28.500 Kč na účet SCM číslo 1982245369/0800.
Pokladník odešle na účet BSO 0861618339/0800 částku 400Kč –náklady na školení R3, které proběhlo
dne 24.2.2006. v Sokolově. Školitel Aleš Richtr –R1, seznam účastníků na samostatné příloze.
6. Hostování ve štafetách
v této věci bylo na domluvě klubů ve spolupráci s SCM. Hostování využily kluby BSO a MLA, ostatní
kluby nikoliv. Je to škoda zejména u PTK a KRL. Bohužel vedení těchto klubu tuto záležitost
nedojednalo a připravili tak své mladé závodníky o možnost dosažení úspěchů v této disciplíně.
7. Různé, diskuse
J.R..M informoval o tom, že SCM neuspělo v žádosti o dotaci u Karlovarského kraje a v současné době
připravuje žádost na Plzeňský kraj.
Předseda připomíná všem pořadatelům, že od letošního roku platí závazně soutěžní řád ZČO a Prováděcí
pokyny k němu. Je třeba se těmito dokumenty při pořádání závodů řídit. Dále připomíná, že byl
zpracován Protokol ze závodu. Ten je na stránkách oblasti. Protokol ze závodu je nutno povinně poslat po
skončení závodu předsedovi oblasti a pokladníkovi.
Zástupci klubů rozhodli, že nebudou propláceny náklady na účast na schůzích (doprava)
Termín příští schůze nebyl domluven, proto ho stanovím direktivně na závodech v Aši v sobotu
22.4.2006

SEZNAM ŠKOLENÍ R3
Rambousek Karel st.
Rambousek Karel ml.
Pilař Karel ml.
Naporowská Marie
Rambousková Kateřina
Pilař Karel st.
Brabec Zdeněk
Bohuslav Václav
Šilhavý Jakub
Fišák Jan
Michalec Jan
Frey Jaromír
Hájek jiří
Sedláčková Oldřiška
Lisý Jan
Jirásek Jaroslav
Neradová Alena

- BSO
- BSO
- BSO
- BSO
- BSO
- MAS
- ZAT
- LPM
- LPM
- MLA
- MLA
- PTK
- PTK
- KRL
- ONO
- SCH
- LIT
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školení proběhlo dne 24.2.2005 v Sokolově
školitel Aleš Richtr R1
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