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Zápis ze schůze klubů OB západočeské oblasti konané dne 6.10.2007 v Kašperských Horách
Přítomni : dle prezenční listiny, která tvoří přílohu číslo jedna k tomuto zápisu
Program :

1. sestavení kalendáře oblastních závodů na rok 2008 - J. Fišák
2. oblastní pokladna -stav a plnění odvodů za SI - M.Šilhavý
3. plnění rozpočtu , případné doplnění, změny - Rambousek, M.Šilhavý
4. vyhodnocení obl.soutěží za rok 2007 - J.Milota , K.Pilař
5. zpráva SCM - J.Michalec
6. nominace na VH svazu OB - Rambousek
7. návrh rozpočtu na rok 2008 - Rambousek
8. diskuse, připomínky

K bodu 1) Byl sestaven kalendář oblastních závodů na rok 2008 po dohodě všech klubů. V rámci možností
byly zohledněny všechny požadavky zájemců. Bylo stanoveno, že žebříček bude pro potřeby licencí počítán
jako celoroční, nikoliv na jarní a podzimní část. Pilař ml. zašle na adresu soutěžní komise do 15.11.07 tento
kalendář, aby byly naše závody zařazeny do ranku 2008. (zpravodaj 2/07 –bod g)
Oblastní přebory zajisti :
BSO- štafety a DT
MLA – družstva , klasika, KT
KRL -sprint
Noční – zatím není určen , ale bude požádána JES v rámci labyrintu, aby ho uspořádali

K bodu 2) a 3)
Přílohou zápisu č. 2 je tabulka plnění příjmů a výdajů oblasti.
Příjmy : za SI dosud nezaplatili VPM, KSH a MLA za žebříček B. tyto oddíly tak učiní do konce roku.
Dotace od ČSOB dostala oblast v plné výši.
Výdaje –schůze upravila čerpání některých výdajů podle skutečného proplacení (SI) a dále podle požadavků
oddílů. Podrobný rozpis včetně výše prostředků je v tabulce. Pokladník zajistí vyplacení schválených
částek na jednotlivé oddíly do konce roku. Přebytek hospodaření zůstane na čerpání do příštího roku.
Pokud se někdo zúčastní školení v závěru roku, je třeba to neprodleně nahlásit předsedovi, aby příslušný klub
mohl čerpat příspěvek. Bude-li více zájemců, bude čerpáno poměrově, do výše schválených 5 tis. Kč.
Bylo schváleno vyplacení odměny za vedení OŽ, správu SI, příspěvky na mapu pro KRL,KSH,ZAT (všechny
žádosti o dotaci byly poslány na přepsaném formuláři a schváleny oblastním kartografem M.Bílým) a nákup
medailí na přebory pro KRL,ZAT,BSO,KSH. Dále je nutno převést na účet SCM schválený příspěvek.
Nebyl schválen příspěvek NEJ na soustředění LOB. Zásadní důvody pro neschválení žádosti byly tyto :
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1. žádost nebyla podána osobou oprávněnou jednat za oddíl
2. na schůzi se nedostavil žádný odpovědný funkcionář za klub aby žádost odůvodnil
3. dosud klub nezdůvodnil a nevysvětlil zrušení závodu OŽ , který měl uspořádat v květnu a to že závod
neuskuteční oznámil až v termínu, kdy nebylo možno zajistit náhradu.

4. V oblasti se LOB až na výjimku klubu NEJ prakticky neprovozuje a finanční prostředky oblasti jsou
určeny prioritně na pěší formu OB

5. Klub NEJ již jeden příspěvek na zajištění účasti na akci LOB ve výši 5.000 Kč od oblasti obdržel.

K bodu 4) stručné zhodnocení průběhu soutěží provedli K.Pilař ml. a J.Milota. Konstatovali že v žádném
závodě nebyl porušen závažným způsobem schválený soutěžní řád. Také bylo konstatováno, že se nedaří
navýšit členskou základnu v klubech o čemž svědčí velmi malá účast na některých závodech oblasti. Na tyto
závody nejezdí často ani silnější kluby v oblasti.
V této souvislosti bylo rozhodnuto o posunutí maximální hranice startovného na oblastních závodech
takto : 40 žactvo, 60 Kč ostatní. Dále platí zásada možnosti zvýšení startovného o 10 Kč na prvních
závodech na nové mapě.

K bodu 5)
Zprávu o činnosti podal vedoucí SCM-Jan Michalec. Schůze zprávu přijala, včetně plánovaných změn při
poskytování příspěvků z oblastních peněz na činnost. Jednohlasně byla schválena schůzí oddílů změna
stanov Sportovního centra mládeže Západočeské oblasti , tak jak, je uvedena v příloze č.3 tohoto zápisu
.
Do 28.2.2008 předá J.Michalec předsedovi oblasti konečné vyúčtování prostředků z oblasti a zprávu o
činnosti SCM za rok 2007.

K bodu 6) na valnou hromadu ČSOB která se uskuteční den 1.12.2007 v Prostějově byli nominováni :Karel
Rambousek st. BSO a Jan Fišák MLA. Náhradníkem byl zvolen Milan Bílý JES

K bodu 7) Schůze pověřuje předsedu oblasti sestavením rámcového rozpočtu oblasti do 28.2.2008. V té době
už budou známy příspěvky od ČSOB na činnost oblasti a talenty , konečný zůstatek z roku 2006. Ve výdajové
části bude dále držena stávající struktura. Rámcově bylo schváleno že bude uvolněna část příjmů na dotaci
SCM, údržbu SI, vedení OŽ, příspěvky pořadatelům OP na medaile, příspěvky na tvorbu map a případně
školení. Rozpočet bude sestaven jako vyrovnaný. Návrh rozpočtu bude rozeslán na jednotlivé kluby a poté
násldně schválen na první schůzi oblasti.

K bodu 8)

1. oblastní kartograf M. Bílý požádal o doplnění map do archivu. K tomu mu vzkazuje Mla, že mapa
Perlová hora neexistuje, byl to jen pracovní název . Mapu Topolová Paseka si oblastní kartograf sám
dělal (dle informací KRL) takže ji musí mít.

2. V závěru roku se konají různá školení. Seznam je na stránkách svazu , případně ve Zpravodaji č. 2
/07. je třeba se na to v oddílech podívat a případně se zúčastnit. Jedná se o školení trenérů T2 ve
Vrbně, R2 v Horním Jelení , kartografové ve Zderazi, školení R3 proběhne i v rámci závodů na Tisu.
Také se chystá tradiční republikové školení organizované svazem

2z3

18.2.2015 21:12

file:///F:/oblast.wz.cz/zapisy/2007_10.htm

3. Prosím Karla Pilaře ml. ,aby vypočítal licence z oblastního žebříčku a poslal souhrnný seznam za
oblast na adresu registrace nejpozději do 15.11.2007 (zpravodaj 2/07 bod f)

4. SCM musí požádat v termínu uvedeném ve zpravodaji Nadaci OB o příspěvek
5. Ve zpravodaji jsou rovněž uvedeny termíny pro podání žádostí na celostátní závody v roce 2009.
P/okud bude mít v oblasti někdo zájem pořádat je třeba včas dát přihlášku na předepsaném formuláři.
Také je nutno se dohodnout mezi sebou pokud budete chtít pořádat dva závody a potřebujete
spolupořadatele.

6. Předseda upozornil na povinnost doplnit do názvu klubů zkratku o.s. nebo „občanské sdružení“
(pokud jsou občanskými sdruženími) dle novely zákona 83/90 Sb. do 3 let od účinnosti novely a to je
do června 2009

Zapsal : Rambousek
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