
Zápis  

z jednání předsednictva MSKS OS konané 10 prosince 2013 

----------------------------------------------------------------------------------   

Přítomni: Mária Kovaříková, Martin Kovařík, Josef Kroča, Josef Zajíc, Tomáš Sochor, Jiří 

Tesař, Martin Schuster 

Omluven: Vlastimil Mutina 

 
----------------------------------------------------------------------------------   

1) Kalendář závodů 2014    

Pan Josef Zajíc seznámil přítomné s konečnou podobou kalendáře oblasti. V roce 2014 

uspořádáme 7 OŽ jaro, 7 OŽ podzim, 1 x Krajské kolo přeboru škol. 

Kalendář závodů 2014 – viz Příloha č. 1 tohoto zápisu. 

 

 

2) Informace o stavu rozpočtu 2013, příprava rozpočtu 2014. 

Pohyby na účtu v závěru roku 2013/poč. 2014: 

- úhrada 10.000,- Kč – poplatek ČUS za vedení účetnictví v roce 2013 + provoz 

- poplatek za doménu http://www.msksos.cz/ a webhosting 700 Kč 

- cca 1.200 – organizace shromáždění MSKSOS dne 18.1.2014 

- rok 2013 pravděpodobně skončí schodkem ve výši 13.000,- Kč, při zaúčtování 

přebytku z roku 2012 je výsledek plus 1.300,- Kč 

 

Odhad rozpočtu 2014: 

Na straně příjmů: 

- příjem na činnost ve výši (ca jako v r. 2013), ca 30.000,- Kč 

- provoz SCM a SCD z grantů, k dnešnímu dni zpracovány 2 žádosti k Nadaci OB 

(1x SCD, 1x SCM), odhad zveřejnění Q1 roku 2014 

Na straně nákladů: 

- zajistit provozuschopnou sadu SI 

- v rozpočtu na 2014 do rozpočtu (po pauze) navrhnout ke schválení odměnu ve 

výši 2.000,- Kč/rok pro správce sady 

- odměna vedoucímu SCM/SCD, ideálně z prostředků grantů (viz 2013, Program V.) 

- omezit zbytné výdaje (např. občerstvení) 

Rozpočet postavit jako vyrovnaný. 

 

 

3) Shromáždění sekce OB a valná hromada v Praze, 7.12.2013 

MS oblast zastoupil pan Josef Juřeník, předsednictvu přednesena písemná zpráva o 

projednaných bodech, podrobnosti o jednání na svazovém webu. 

 

 

4) Dokumenty MSKS OS 

Předsednictvo připraví k datu shromáždění MSKS revidované dokumenty, mezi jinými 

předložil Martin Schuster návrh nové směrnice pro nakládání se sadou SI, diskuse + 

doplnění. 

Ostatní dokumenty per rollam uvnitř předsednictva k internímu schválení pro rok 2014. 

 

 

5) Příprava Shromáždění MSKS OS 2014 

Schválen termín 18.1.2014 ve 14 hodin, budova ČD CARGO, a.s. v Ostravě – Přívoze, 

pozvánky po odsouhlašení programu rozešle sekretář Josef Kroča.  

 

Mimo stálou agendu je potřeba doplnit jednoho člena představenstva po odstoupení pana 

Milana Binčíka. Tímto žádáme zástupce oddílů, aby navrhli vhodného kandidáta k 

doplnění na adresu: schuster.martin@swhitech.cz, konečné rozhodnutí na shromáždění. 

http://www.msksos.cz/
mailto:schuster.martin@swhitech.cz


 

  

6) Různé 

- debata nad výší zápůjček dílčí části sady SI (25ks krabiček) pro juniorské 

reprezentační družstvo ČR, k dopracování v rámci směrnice 

- požadavek na správce sady pana Jiřího Tesaře, aby revidoval stav sady SI + 

navrhl materiál k vyřazení/nutné obměně, (ne)funkčnost tréninkové sady 

- požadavek na vedoucího SK pana Josefa Zajíce, aby zajistil  

o finální rozeslání kalendáře 2014 

o potvrzování licencí 

- debata nad funkčností a využíváním www stránek (chybí jednotné úložiště 

platných dokumentů) 

 

 

V Ostravě, 10.12.2013, zapsal Martin Schuster. 


