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Zápis ze schůze oddílů Západočeské oblasti v Plzni dne 7.10.2006
Přítomni : dle prezenční listiny
Program :
1.volby
2.hospodaření
3.kalendář na rok 2007
4.různé
k bodu 1). Protože skončilo funkční období vedení oblasti i SCM , bylo prvním bodem jednání odstoupení stávajících funkcionářů
a volby nového vedení.
Do vedení oblasti byli navržen stávající předseda K. Rambousek st. -BSO. Protože na funkci se nepřihlásil žádný další kandidát,
proběhlo hlasování. Z přítomných 13 zástupců klubů bylo hlasováno : 11 pro,1 proti,1 se zdržel. Předsedou oblasti tak na příští
období byl zvolen opět Karel Rambousek st.
Do výboru byli zvoleni rovněž : Jan Fišák MLA –místopředseda, Josef Milota- MLA soutěžní komise.
Na funkci pokladníka oblasti rezignoval Stanislav Rauch , novým pokladníkem byl zvolen Miroslav Šilhavý LPM.
Do funkce vedoucího SCM byl navržen Jan Michalec –MLA . Tento byl zvolen poměrem hlasů 12-0-1.
Dále byli do vedení centra mládeže navrženi : Pavel Princl-FSP, Miroslav Šilhavý-LPM, Karel Pilař ml. –BSO, Oldřich Kodeda –
VPM, Marta Hanáková –KRL. O navržených bylo hlasováno najednou a všichni byli zvoleni jednohlasně.
K bodu 2) Pokladník oblasti informoval , že stav na účtu oblasti je 67.355 Kč. V této sumě nejsou zahrnuty platby za SI od BSO
ve výši 1080 Kč – tam vznikl problém s variabilním symbolem, a dále 6000 Kč od MLA. Fišák prověří zda platba od nich odešla,
pokladník pak prověří, zda není zahrnuta někde jinde na Krajském svazu. Obě platby jsou odvodem za použití SI na závodech OŽ.
Příjmy ze svazu OB byly na oblast již poukázány v plné výši .
Zástupci oddílů na základě této informace schválili tyto výdaje:
Úprava výdajů na opravy a údržbu SI – zatím schváleno 12.500 Kč
nově schváleno – 18.000 Kč (zatím vyčerpáno 14.400 Kč)
Nákup medailí na oblastní přebory 9.450 Kč.(nákup byl schválen na schůzi 24.2.06 a částka byla již proplacena)
Příspěvek na nové mapy : KSH – 6.000 Kč
ONO – 8.000 Kč
JES – 3.000 Kč
LPM – 11.600 Kč
BSO - 1.000 Kč
Dále se ukládá vyplatit :
p. Václav Bohuslav –2.500 Kč odměna za správu SI (výdaj schválen na schůzi 24.2.2006)
p. Karel Pilař ml. –2.500 Kč odměna za vedení OŽ a stránek (výdaj schválen na schůzi 24.2.2006)
Pokladníkovi se ukládá vyplatit uvedené částky –příspěvek na mapy a odměny do konce roku 2006.
Náklady na údržbu SI proti dokladům do schválené výše.
K vyčerpání zbývá schválená částka 5.000 Kč na školení .
Schůze pověřuje předsedu aby zpracoval rámcový rozpočet oblasti na rok 2007, až budou známy dotace ze svazu. Konečný
rozpočet bude schválen na jarní schůzi oblasti.
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K bodu 3)
Byl schválen kalendář závodů OŽ na rok 2007. Kalendář tvoří samostatnou přílohu. Vydaný kalendář je závazný a jeho změny lze
pouze se souhlasem vedení oblasti. Nebyla přijata žádná nová usnesení a tak se pořadatelé budou řídit již dříve vydaným
Soutěžním řádem Západočeské oblasti. Předsedovi soutěžní komise J. Milotovi se ukládá zpracovat prováděcí pokyny na rok
2007.
K bodu 4)
Předseda SCM podal ústní předběžné vyúčtování prostředků SCM. Konečné vyúčtování bude zpracováno v souladu se smlouvou
mezi SCM a oblastí
Předseda oblasti upozornil na nabídky školení a seminářů v závěru roku. Doporučil všem oddílům, aby v rámci svých členů si
zvyšovali kvalifikaci. Dále doporučil koordinaci zájmů jednotlivých oddílů a SCM na akce o prázdninách. Společná doprava na
případné zahraniční závody a soustředění by znamenala značnou úsporu nákladů.
Zapsal .Rambousek
-přilohy :
kalendář závodů 2007
prezenční listina
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