
Zápis ze schůze oddílů OB Západočeské oblasti v Plzni dne 6.9.2008

Přítomni dle prezenční listiny zástupci klubů : BSO, MLA,
KSH,MAS,ZAT,VPM,NEJ,LPM,MLA,SCH,ONO.

Správce SI, správce OŽ a stránek, vedoucí SCM, pokladník oblasti

Omluvení : JES a KRL

Program :

kalendář oblasti na rok 20091. 

stav financí oblasti2. 

delegáti na VH3. 

ostatní –různé4. 

K.Pilař ml. předložil volné termíny v předstihu všem klubům, aby se mohli včas přihlásit . Některé
kluby se přihlásily, ostatní termíny byly dohodnuty přímo na schůzi. Karel Pilař ml. vydá oficiální
kalendář  na stránkách oblasti.  Termíny :  4.-5.4.09 – VPM, /18.-19.4. – MAS,/ 25.-26.4. – LPM,/
2.-3.5. –MLA –přebory na KT a KL / 23-24.5 SKV+BSO/ 30.-31.5. ONO/ 28-30.8. BSO/, 5.-6.9.
NEJ/ 3.-4.10 KSH/. Pro závody OŽ platí stávající soutěžní řád, včetně výše startovného na závodech
OŽ a povinných odvodů za použití oblastní sady SI.

1. 

Stav financí oblasti.  V současné době  je k dispozici  46 652,06 Kč.  Příjmy : odvody za SI dosud
nepřišly od klubů SKV a KRL. Pokladník se spojí s těmito oddíly a zajistí převod částek na účet
oblasti. dále ještě do příjmů přijdou odvody JES a LPM Oblast dosud obdržela pouze polovinu dotace
ze svazu OB na činnost a polovinu dotace na talentovanou mládež. Předseda upozorňuje na povinnost
vyčerpat tyto příspěvky zcela, neboť se jedná o dotaci státního rozpočtu a tuto nelze převést na příští
rok. Čerpání musí kluby a SCM doložit  pokladníkovi doklady a účel čerpání musí být v souladu
s pravidly pro čerpání této dotace. Dotaci lze čerpat na úhradu tělovýchovných procesů to je trenérsko
metodických a mzdových , četně účasti na soutěžích a přípravy na ně. Jedná se tedy o čerpání na
pořádání oblastních přeborů (  medaile), úhradu nákladů na sadu SI a příspěvků na tvorbu map na
závody. Tyto výdaje máme schváleny v rozpočtu oblasti. Ty kluby které čerpají na tyto činnosti doloží
k žádosti  o proplacení doklady jak výše uvedeno. Kluby které vydaly letos novou mapu musí do
31.9.2008 předat žádosti oblastnímu kartografovi, aby mohla být rozdělena a vyplacena schválená
částka z rozpočtu oblasti. Schůze pověřuje předsedu oblasti sestavení rozpočtu na rok 2009, až budou
známy dotace ze svazu na rok 2009. Návrh rozpočtu bude rozeslán a konzultován s kluby meilem.

2. 

Delegáty na VH za oblast byli schváleni : Karel Rambousek st. BSO a Jan Fišák – MLA, náhradník
Václav Bohuslav ml. LPM.

3. 

Vedoucí SCM s trenérskou radou provede nominaci žákovského družstva oblasti na přebory ČR a
zorganizuje účast. Oblast postaví letos jeden výběr.

Jan Fišák poukázal na to, že někteří pořadatelé OŽ nedodržují pravidla soutěžního řádu oblasti (JES –
2 min. startovní interval apod.)  .  Vyzval pořadatele ,aby při  přípravě  závodů  OŽ sei soutěžní řád
prostudovali a dbali na jeho dodržování.

4. 

Předseda oblasti poděkoval všem za činnost. Krátce zhodnotil stav v oblasti. Hlavním negativem ,které se
nedaří odstranit je navýšení a zkvalitnění členské základny oblasti. Přesto se zvedla se sportovní úroveň

mládeže zejména dorostu díky fungování SCM. V žactvu a hlavních kategoriích mužů a žen však oblast
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s výjimkou jednotlivců pouze paběrkuje. Nejlepší je situace v kategoriích veteránů, kde je oblast velmi
silná a  pravidelně  se umisťují  závodníci  v  popředí  celorepublikových závodů  i  mistrovství  ČR. Do
oblasti podařilo dostat díky obětavosti oddílů závody žebříčků A,B, i mistrovství ČR. Pořadatelsky se
tyto oddíly také osvědčily . V oblasti je řada kvalitních map na velmi pěkných terénech. Protože mezi
delegáty nebyla žádná chuť  pro volby nových funkcionářů,  tak vedení  oblasti  pokračuje ve stejném
složení.

V Plzni dne 6.9.2008

Zapsal : Karel Rambousek –předseda oblasti
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