Z á p i s č. 1/2017
ze zasedání P-ČSOS,
které se konalo dne 3. března 2017 v Pardubicích
Přítomni:

Kamenický, Klimpl, Matějů, Aleš, Šubrt

Jednání řídil místopředseda ČSOS P. Klimpl
Program:
1. Zajištění mezinárodních akcí v ČR v letech 2018 – 2021
2. Informace o hospodaření České orientační s.r.o.
3. Schválení návrhu na zařazení českých reprezentantů do VSC MSMT
4. Informace o rozpočtu ČSOS 2017 a návrhy na úpravu rozpočtu
5. Zpravodaj ČSOS 2/2017 - podpora rozvojových programů
6. Různé - personální systemizace v ČSOS
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Zajištění mezinárodních akcí v ČR v letech 2018 – 2021
P-ČSOS
a) projednal finanční a personální zajištění světového poháru v OB 2018 v Praze
b) projednal informaci o zajištění návštěvy z IOF v termínu 7. - 9. května 2017 ke
kontrole kandidatury na pořádání MS v OB 2021 v ČR

Informace o hospodaření České orientační, s.r.o. za rok 2016
P-ČSOS
a) vzal na vědomí Zprávu o činnosti České orientační, s.r.o. za rok 2016
b) vzal na vědomí Zprávu o hospodaření České orientační, s.r.o. za rok 2016 dle
předložených písemných předloh včetně Přiznání daně z příjmu právnických osob,
Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty České orientační za rok 2016. Hospodářský výsledek
skončil ziskem 179601,52 Kč s tím, že bude zaúčtován na účet „Nerozdělený zisk
z minulých let“.
c) vzal na vědomí „Informaci o reklamním a sponzorském zajištění soutěží ČSOS v OB
pro rok 2017“, včetně „Seznamu partnerů ČSOS pro rok 2017“ a ukládá provést
příslušné kroky k uveřejnění partnerů na www a výrobu reklamních transparentů a
dalších reklamních prvků pro sezónu 2017. Z: Matějů, Šubrt
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VSC MŠMT
P-ČSOS
a) projednal a schválil návrh na zařazení V. Horčičkové a M. Mináře do VSC MŠMT akademický výběr.
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Úpravy rozpočtu ČSOS
P-ČSOS
a) vzal na vědomí informaci o rozdělení dotací od MŠMT (program I, II a V) a příspěvků
od ČOV
b) projednal návrhy na úpravu rozpočtu ČSOS, které budou předloženy na VV- ČSOS
c) schválil úhradu startovného na vybraných závodech MČR 2017 v OB a MTBO
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Zpravodaj ČSOS
P-ČSOS
a) schválil vydání Zpravodaje ČSOS 2017/2 (jedná se poslední číslo Zpravodaje ČSOS,
další informace již budou publikovány v Newsletteru ČSOS)

6/1

Různé
P-ČSOS
a) projednal návrh na personální systemizaci ČSOS, která bude předložena na jednání
VV-ČSOS
b) projednal novelizaci Směrnice o hospodaření ČSOS

Zapsal: Jiří Šubrt – generální sekretář ČSOS

