
Usnesení Valné hromady Českého svazu orientačních sportů 

konané dne 28. listopadu 2015 v Luhačovicích 

(Městský úřad Luhačovice, Nám. 28. října) 

 
Jednání valné hromady (dále jen VH) bylo zahájeno ve 13:05 hod. 

VH v úvodu jednání schválila program jednání, jednací řád VH a zvolila pracovní předsednictvo, mandátovou a 

návrhovou komisi, které pracovaly ve složení: 

Pracovní předsednictvo: Radan Kamenický, Petr Klimpl, Zbyněk Pospíšek, Přemek Škoda, Ivan Matějů 

Mandátová komise: Adam Zitka, Richard Klech, Aleš Linhart 

Návrhová komise: Jan Netuka, Jiří Vébr, Marta Brettlová 

 

1. VH vzala na vědomí zprávu mandátové komise o počtu delegátů.  Ze 42 delegátů s hlasem rozhodujícím 

bylo v průběhu celého jednání přítomno 34 delegátů tj. 81%, tedy VH byla usnášeníschopná.  

2. VH vzala na vědomí zprávu o činnosti ČSOS od poslední VH, kterou přednesl Radan Kamenický.  

3. VH schválila zprávu o plnění rozpočtu ČSOS v roce 2015, kterou přednesl Jiří Šubrt. 

4. VH schválila zprávu revizní skupiny ČSOS za rok 2015, kterou přednesl Lubomír Macháček. 

5. VH vzala na vědomí zprávu Petra Klimpla o závěrech shromáždění sekce OB. 

6. VH vzala na vědomí zprávu Přemka Škody o závěrech shromáždění sekce LOB. 

7. VH vzala na vědomí zprávu Zbyňka Pospíška o závěrech shromáždění sekce MTBO. 

8. VH schválila nové Stanovy ČSOS. 

9. VH v souladu se schválenými novými Stanovami ČSOS potvrzuje 13 krajských svazů ustanovených podle 

dřívějšího znění stanov, které se stanou pobočnými spolky ČSOS, a zřizuje jako pobočný spolek Krajský 

svaz ČSOS Jihočeského kraje. 

10. VH stanovila počet členů Předsednictva ČSOS na 3 a potvrzuje v souladu s čl. XVIII., odst. 2 nových 

Stanov ČSOS počet členů Výkonného výboru na 7. 

11. VH schválila zřízení sekce Trail-O. 

12. VH schválila návrh rozpočtu ČSOS na rok 2016. 

13. VH schválila klíč k určení počtu delegátů na VH 2016 takto: 14 delegátů za KS ČSOS, tj. 1 delegát za 

každý krajský svaz ČSOS a delegáty za sekce ČSOS s tím, že minimální počet za sekci jsou 3 delegáti + za 

každých 500 registrovaných členů další 1 delegát (jedná se o stav k 1. 9. 2016). 

 

 

Jednání VH ČSOS bylo ukončeno v 15:20 

 

Luhačovice, 28. 11. 2015 

 

zapsal: Jan Netuka            ............................................... 

 

ověřil:  Jiří Vébr                ................................................ 

 

ověřila:  Marta Brettlová     ................................................. 

 


