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Zápis ze schůze oddílů západočeské oblasti konané dne 23.2.2007 v sokolově
Přítomni dle prezenční listiny.
1)

byl schválen rozpočet oblasti na rok 2007 takto :

příjmy
zůstatek z roku 2006
výběr za SI -oblast
výběr za SI -jiné závody
dotace ČSOB
příspěvek na talenty
ostatní
příjmy celkem
výdaje
vedení OŽ
správa SI
příspěvek SCM
školení
příspěvek na mapy
náklady na SI
Příspěvek NEJ na LOB
nedoplatky z roku 2006
5 jednotek SI do oblastní
sady
výdaje celkem
rozdíl – rezerva

v tis. Kč
74,0
42,0
3,0
14,8
9,3

stejně jako v roce 2006
(MLA-ŽB)
částka z rozpočtu svazu
částka z rozpočtu svazu

143,1

2,5
2,5
9,3
5,0
30,0
14,0
5,0
34,6

stejně jako v r. 2006
stejně jako v r. 2006
stejně jako v r. 2006
v roce 2006 -29,6
v roce 2006-14,4

neproplacené a schválené částky oddílům z roku
2006
13,0
Zajistí
V.Bohuslav
a K.Pilař
115,9
27,2

A.Veselá požádala o přípspěvek na LOB pro oddíl NEJ, na krytí účasti závodníka na MED v LOBu , byl odsouhlasen
příspěvek ve výši 5 tis. Kč. Pokladník informoval o tom, že byly vyplaceny schválené částky oddílům za rok 2006. Klub BSO
, který neodvedl v roce 2006 poplatek za použití sady SI ve výši 1080 Kč, tak učiní spolu s odvodem za první dva jarní
žebříčky v roce 2007. Ukládá se všem pořadatelům, zasílat nadále protokol ze závodů předsedovi a pokladníkovi oblasti,
kterým se stal M. Šilhavý –LPM.
Vedoucí SCM v souladu s dohodou předložil vyúčtování činnosti SCM za rok 2006. Zpráva schválena bez připomínek, na
rok 2007 bude poskytnut z oblasti příspěvek SCM ve výši 9,3 tis.Kč
3)
Schůze bere na vědomí zánik klubu PTK. Závodníci tohoto klubu přecházejí buď do nástupnického klubu NEJ nebo
libovolně dle vlastního uvážení do jiných klubů
4) Výbor oblasti žádá předsedu soutěžní komise J.Milotu ,aby zpracovali urchleně prováděcí pokyny pro soutěže Zpč oblasti
na rok 2007. Pořadatelům se ukládá dodržovat schválený soutěžní řád
5) Kluby SKV a NEJ se nejpozději do 15.3. 2007 závazně vyjádří předsedovi případně místopředsedovi J.Fišákovi
jak mají zajištěno pořádání závodů OŽ v termínu 26.27.5.2007 Pokud závazně nepotvrdí pořádání závodů, bude
zvoleno náhradní řešení.
2)

V Sokolově dne 23.2.207
Zapsal :Rambousek
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