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Zápis ze schůze klubů OB Západočeské oblasti konané dne 17.10.2009 v Kašperských Horách

Přítomni : dle prezenční listiny
Schůze se řídila schváleným programem.

1. k bodu 1) - Stav oblastních financí
13. Šilhavy oblastní pokladník informoval o stavu k datu schůze. Na straně příjmů konstatoval, že
všichni pořadatelé OŽ odvedli dle pravidel poplatky za použití sady SI. Dále byly poukázány prostředky ze
státní dotace na mládež –talenty. Zde je příjmová část naplněna. Do současné doby ovšem nebyly poukázány
žádné prostředky na činnost oblasti na rok 2009 z ČSOB, dle usnesení z VH. Předseda učiní dotaz jak to
bude na kancelář svazu. Ve výdajové části proto bylo přistoupeno k tomu, že dle rozpočtu budou hrazeny
v letošním roce již pouze :
- úhrada za vedení žebříčku – 2,5 tisíce a
odměna za správu sady SI ve stejné výši.
nákup baterií do SI ve výši cca 3,5 tis. Kč
příspěvek na činnost SCM ve výši 4,3 tis.Kč. Zde je třeba, aby vedoucí SCM co nejdříve předložil
pokladníkovi řádný doklad na proplacení

Příspěvky na mapy MAS a ONO (tyto dva kluby požádaly) budou řešeny až podle toho, zda oblast obdrží
příspěvek na činnost. Stejně tak zatím nebude proplácen žádný příspěvek na školení

2. Sestavení rozpočtu na rok 2010
Sestavení rozpočtu provede předseda oblasti, až bude znám výsledek jednání s kanceláří ČSOB a také až
budou schváleny příspěvky na mládež a činnost oblastí na VH svazu. V této souvislosti bylo konstatováno,
že základem příjmu oblasti jsou odvody za SI. Tuto sadu je však dle sdělení správce sady nutno radikálně
obnovit. Protože na výměnu celé sady (Cca 100tis. K4) nebudou zcela jistě prostředky, bude přistoupeno
k postupné obnově sady. Do této sféry bude prioritně směřována největší částka rozpočtu roku 2010.

3. Sestavení oblastního kalendáře na rok 2010
Návrh kalendáře předložil K. Pilař ml. Byly dojednány termíny oblastních přeborů. K. Pilař vydá definitivní
kalendář do 15.11.2009 a umístí ho na stránky oblasti. Bylo odhlasováno, že součástí závodů OŽ musí být
linie. Toto pravidlo zapracuje K. Pilař do prováděcích pokynů pro závody OŽ. Celkový počet 20 závodů OŽ ,
je shodný s rokem 2009.

4. zhodnocení závodů OŽ - J. Milota
Jako výrazný klad bylo konstatováno, že žádný ze závodů nebyl zrušen pro hrubé chyby pořadatele. Je
ovšem také pravdou, že závody mají určitý stereotyp. V této souvislosti je ale třeba vidět, že výrazně
stagnuje členská základna v oblasti, zejména v kategoriích mládeže. Stejná situace je u funkcionářů
v klubech, kam se také nedaří výrazně přitáhnout k práci mladší závodníky.
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5. zhodnocení činnosti SCM – J. Michalec
Vedoucí SCM podal zprávu o činnosti. SCM je v současné době v těžké generační situaci, kdy zejména po
odchodu a ukončení činnosti dorostenců BSO , je třeba začínat prakticky znovu. Předesda zaslal na všechny
kluby dopis, jetřeba, aby se všichni k tomuto vyjádřili nejpozději do 15.11.2009. Teprve na základě
rozhodnutí z jednotlivých klubů o zájmu jejich členů vyvíjet činnost v SCM bude sestaven program na rok
2009. Schůze všemi hlasy potvrdila stávající vedení SCM ve funkcích na další období.

6. určení delegátů na VH ČSOB
Delegáty na VH ČSOB za oblast byli zvolení : K.Rambousek st., J. Michalec,- náhradník J. Fišák

7. různé
z diskuse nevyplynuly žádné závěry ani usnesení.

Zapsal : ing. K. Rambousek, předseda oblasti
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