
Usnesení 

ze Shromáždění  MSKS OS konaného 24. ledna 2015 od 14.00 hod. v budově České 

dráhy CARGO, a.s., Nádražní 192, v Ostravě-Přívoze  

 

Shromáždění  schválilo původně navržený program 

1. Zahájení 

2. Zpráva o činnosti MSKS OS v roce 2014 

3. Zpráva o činnosti SCD a SCM v roce 2014 a informace pro rok 2015  

4. Zpráva o stávajícím stavu SI 

5. Zpráva o hospodaření MSKS OS v roce 2014 

6. Návrh rozpočtu MSKS OS na činnost v roce 2015 

7. Kalendář závodů OB 2015 

8. Dokumenty MSKS OS 

9. Kartografický úsek MSKS OS 

10. Diskuse 

11. Usnesení Shromáždění MSKS OS 

 

Účast 11 zástupců s 12 mandáty z 18 pozvaných oddílů /celkem 19 mandátů). 

 

Shromáždění vzalo na vědomí: 

Zprávu o činnosti MSKS OS v roce 2014 bez výhrad, 

Zprávu o činnosti SCD a SCM v roce 2014 a výhled na rok 2015 bez výhrad, 

Zprávu o stávajícím stavu SI sady, 

Zprávu kartografického úseku za rok 2014 - V. Mutina, 

Zprávu o přeboru škol za roku 2014 a pořadatele krajského kola 2015 TRI (14.5.2015). 

 

Shromáždění schválilo: 

- Zprávu o hospodaření MSKS OS za rok 2014 se zůstatkem 12 935,- Kč pro účel 

obnovy SI 

 

- Návrh rozpočtu MSKS OS na činnost v roce 2015 v upravené verzi  

celkové příjmy 47,7 tis. Kč 

výdaje 41,85 tis. Kč 

Bude zde doplněna výše rezervního fondu pro účel obnovy SI 12 935,- Kč, 

 

- Kalendář závodů dle prováděcích předpisů (7 jarní a 7 podzimní žebříček) 

 

- Dokumenty MSKS OS pro rok 2015 s tím, že v bodu 3.2 a) Prováděcích předpisů 

se doplňuje za předposlední řádek nový řádek ve znění:  

 

- "HDR    50 Kč (pořadatel může stanovit nižší částku)" 

 

- Dle stanov ČSOS, článek IV. Odstavec 2.3. shromáždění schvaluje klíč pro určení 

počtu a složení delegátů následujícího shromáždění takto:  

Počet delegátů na shromáždění MSKSOS za jednotlivé kluby je dán počtem jejich  

registrovaných závodníků ke dni rozeslání pozvánek na jednání shromáždění  

MSKSOS – na každých započatých 100 registrací je jeden mandát. 

 


