
Z á p i s 
 

z jednání Valné hromady MSKS OB konané 10. ledna 2009   

___________________________________________________   

 
Přítomni :  AOP,AOV,BFM,HAV,JAM,KAR,KRN,KYL,MOV,ODR,OOP,SFM,SOP, 

            TRC,TRI,VOV,VRB 
Nepřítomni :  BOV,HOB 
 
Program : 1.  Zahájení 

2. Zpráva o činnosti MSKS OB 

3. Zpráva o činnosti SCM 

4. Zpráva o stávajícím stavu SI 

5. Zpráva o hospodaření MSKS OB 

6. Kalendář závodů OB 2009  

7. Dokumenty MSKS OB 

8. Kartografický úsek MSKS OB 

9. Diskuse 

10. Závěr 

 
1) Jednání Valné hromady zahájil předseda MSKS OB M. Hadač uvítáním všech 

přítomných zástupců OOB a SKOB MS kraje. Poté navrhl J. Juřeníka na předsedajícího 
VH – tento se pak ujal řízení VH. Následovalo zvolení mandátové a návrhové komise. 
mandátová komise : J. Kroča,   návrhová komise : T.Sochor, M.Besta 

2) Zpráva o činnosti MSKS OB přednesená předsedou M. Hadačem : 
- všech 14 závodů KŽ proběhlo na dobré úrovni a bez větších problémů, za což 

poděkoval všem pořadatelům  
- vyslovil poděkování OOB a SKOB, které pracují s mládeží a přispívají tak ke kvalitě 

SCM 
- vyslovil poděkování všem členům předsednictva MSKS OB za jejich prací pro 

rozvoj OB 
- vyslovil poděkování vedení SCM za dobře vykonanou práci , která vedla k zisku 

medailových umístění na mistrovských závodech 
- poukázal na dobře odvedenou práci pořadatelů závodů OB pro školy 

3) Zpráva o činnosti SCM byla k disposici v písemné formě, takže šeftrenér M. Kovařík  
hlavně konstatoval,že veškeré cíle byly splněny. 

4) Zpráva o stávajícím stavu SI –  zpracována M. Binčíkem byla dnešního dne předána 
všem přítomným zástupcům OOB a SKOB MS kraje.  
Vzhledem k ukončení činnosti M. Binčíka ve věci zpracování výsledků při závodech KŽ 
byli dnešního dne přítomni zástupci informováni o konání školení R3 (asi 7.-8.3.09). 

5)  Zpráva o hospodaření MSKS OB v roce 2008 a návrh rozpočtu na rok 2009 – viz 
příloha zápisu zpracována J. Kročou. 

6) Kalendář závodů OB 2009 – komentář podal zpracovatel M. Besta  
7) Dokumenty MSKS OB byly rozeslány na všechny OOB a SKOB, takže dnešního dne 

seznámil M. Besta přítomné o drobných změnách oproti roku 2008.  
8) Kartografický úsek – viz příloha zápisu zpracována V. Mutinou 
9) Diskuse  : 

J.Zajíc :  poděkoval předsednictvu MSKS OB za podporu při odmítavém stanovisku 
k hodnocení závodu M ČR NOB pořadaném AOV 
M.Binčík :  apeloval na pořadatele ve věci stanovení výše startovného na závodech KŽ 



 
T.Sochor :  apeloval na OOB a SKOB,aby uspořadali ve všech okresech okresní kola 
pro školy a zároveň poukázal na smysl tohoto konání a to zpopularizování OB na těchto 
školách 
V.Mutina : apeloval na OOB, SKOB, aby oddíly, které pořádají závody v MSK a mají 
vhodné prostory pro NOB, uspořádaly 1 NOB v MSK v časovém horizontu 5 let 
 

10) V závěru jednání VH byli přítomni účastníci seznámeni s textem „Usnesení VH MSKS 
OB ze dne 10.1.2009“ – toto usnesení bylo schváleno, viz příloha zápisu. 

 
 
 
Na základě schváleného „Usnesení VH MSKS B ze dne 10.1.2009“  uhradí OOB a SKOB 
níže uvedené částky na nákup nové sady SI v termínu do 28.2.2009 na účet MSKS ČSTV, 
Hornická 54, Ostrava  :  193578035/0300,  v.s. 27    

 
 AOP 4.861,-   MOV 7.535,-  
 AOV 4.740,-   ODR 2.188,- 
 BFM 2.674,-   OOP 3.038,- 
 BOV 1.215,-   SFM 1.701,- 
 HAV 3.889,-   SOP 3.767,- 
 HOB 1.215,-   TRC 4.375,- 
 JAM 2.674,-   TRI 8.264,- 
 KAR 1.458,-   VOV 3.524,- 
 KRN 5.712,-   VRB 5.226,- 
 KYL 1.944,- 
  


