Z á p i s č. 3/2016
z 3. zasedání VV-ČSOS,
které se konalo dne 11. 5. 2016 v Praze na Strahově
Přítomni:
Omluveni:

Kamenický, Matějů, Klimpl, Škoda, Zřídkaveselý, Jirásek, Šubrt,
Vystavěl, Pospíšek

Jednání řídil předseda ČSOS R. Kamenický
Program:
1. Aktuální informace, kontrola úkolů
2. Informace o vývoji ve sportovním prostředí
3. Informace sekce OB, LOB, MTBO
4. Informace sekce LOB
5. Hodnocení ME a MSJ V LOB
6. Informace sekce MTBO
7. Informace o průběhu příprav ME v OB 2016
8. Projekt podpory žactva z prostředků ČOV
9. Olympijský par Rio Lipno
10. Informace o rozpočtu ČSOS
11. Různé

3/01

•
•
•
•

Aktuální informace, kontrola úkolů a schválení materiálů per-rollam
VV-ČSOS
schválil zápis 2016/2 z jednání VV-ČSOS dne 16. 3. 2016
potvrdil zamítnutí odvolání KOB Dobruška proti nepřidělení divoké karty závodníku
M Dutkowskému na MČR OB ve sprintu 2016
vzal na vědomí aktuální informace J. Šubrta, R. Kamenického a I. Matějů
o 33. VH ČUS, která se konala 23. dubna 2016 v Nymburce
o stavu zřizování KS ČSOS
o plénu ČOV dne 28. 4. 2016 v Praze
o přípravě akce World Orienteering Day 2016

3/02

Informace o vývoji ve sportovním prostředí
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí informaci I. Matějů a J. Šubrta o vývoji ve financování sportovního
prostředí od roku 2017

3/03

Informace sekce OB
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí informaci sekce OB v oblasti reprezentace, soutěží OB a rozvoje OB
b) schválil vedoucí výprav na ME, MSJ, MED a MS v OB, dle předloženého návrhu
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3/04 Informace sekce LOB
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí informaci sekce LOB o složení RD, JRD a VD v LOB na sezonu
2016/17
b) vzal na vědomí přípravu sezony 2016/17 a uložil vedení sekce LOB předložit do
10.6.2016 návrh na úpravu plateb členských poplatků za registrace sekce LOB, a to s
ohledem na případný nízký počet závodů v LOB a nemožnost garance jejich uspořádání.
c) schválil rozdělení příspěvků na talenty sekce LOB v klubech ČSOS (viz. Příloha č. 1
zápisu)

3/05 Hodnocení ME a MSJ v OB 2016
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí hodnocení R. Klecha o účasti seniorské reprezentace na ME v LOB
2016 v Rakousku
b) poděkoval šéftrenérovi R. Klechovi a celému realizačnímu týmu za vykonanou práci
c) schválil odměny za umístění (H. Hančíková) dle sazebníku odměn v celkové výši 24,5
tis. Kč a doporučil jejich vyplacení v nejbližším možném termínu
d) vzal na vědomí hodnocení R. Horyny o účasti juniorské reprezentace a výběru dorostu
na MSJ 2016 a MED 2016 v LOB v Rakousku
e) poděkoval šéftrenérovi R. Horynovi a celému realizačnímu týmu za vykonanou práci a
ocenil zvláště stříbro P. Hančové v závodě na klasické trati
f) schválil odměny za umístění dle sazebníku odměn (P. Hančová) v celkové výši 11,5 tis.
Kč a doporučil jejich vyplacení v nejbližším možném termínu

3/06

Informace sekce MTBO
VV-ČSOS
a) schválil vedoucí výprav na MS, MSJ a MED dle předloženého návrhu
b) vzal na vědomí informace sekce MTBO v oblasti soutěží

3/07

Informace o průběhu příprav ME v OB 2016
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí informace P. Klimpla o stavu příprav ME v OB 2016
b) vzal na vědomí seznam hostů ČSOS, kteří budou přítomni na ME 2016 v OB
v Jeseníku, a seznámil s ním OV ME 2016
c) vzal na vědomí harmmonogram TV přenosů a vysílání z ME v OB
Projekt podpory žactva z prostředků ČOV
VV-ČSOS
a) schválil předložený materiál o podpoře žactva v klubech a oddílech ČSOS a pověřil
sekretariát ČSOS o jeho rozeslání na adresy klubů ČSOS a zveřejnění na stránkách
ČSOS
b) pověřil sekretariát a metodika ČSOS zpracováním došlých žádostí od klubů ČSOS a
navržením finančních příspěvků jednotlivým úspěšným žadatelům předložení tohoto
návrhu na VV-ČSOS dne 15. 6. 2016,

3/08
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3/09

Olympijský park – Rio Lipno
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí informaci J. Vebra, P. Klimpla, I. Matějů a J. Juřeníka o stavu příprav
prezentace OB v rámci Olympijských parků na Lipně, v Pardubicích a v Ostravě
Úprava rozpočtu ČSOS 2016
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí informaci o rozpočtu ČSOS , především v příjmové oblasti a přesunul
schválení úpravy rozpočtu ČSOS 2016 na další zasedání VV ČSOS

3/10

3/11
a)

b)
c)

d)
e)

f)

g)
h)

i)

j)

Různé
VV-ČSOS
vzal na vědomí informaci o přípravách VII. LODM 21017, která se uskuteční v termínu
24. - 27. 6. 2017 v Brně a kde je zařazen do sportovních soutěží orientační běh, kterou
podali L. Zřídkaveselý a I. Matějů
schválil propozice soutěží orientačního běhu na Hrách VII Letní olympiády dětí a
mládeže
vzal na vědomí informaci o přidělení VIII. ZODM do Pardubického kraje, která se
uskuteční v termínu 28.1. - 2. 2. 2018, kde je do sportovních soutěží zařazen i
lyžařský orientační běh, kterou podali I. Matějů a P. Klimpl
schválil přijetí nového klubu Fajn Club Jihlava (IČO05061105) - oblast sekce OB
Vysočina, KS ČSOS kraje Vysočina a přidělil mu zkratku CJI a číslo 0724
schválil úpravu dokumentů ČSOS, které byly dány do souladu s novelizací Stanov
ČSOS (Směrnice pro evidenci a registraci členů ČSOS, Prováděcí předpisy pro
evidenci členů ČSOS, Přihláška za člena ČSOS , Směrnice pro účast na závodech
ČSOS Disciplinární řád ČSOSJednací řád VV-ČSOS, Organizační řád sekretariátu
ČSOS)
vzal na vědomí informaci ČUS o možném ukončení platnosti domény cstv.cz a
doporučil provést změnu mailové adresy ČSOS na csos@orientacnisporty.cz
nejpozději do srpna 2016
vzal na vědomí informaci Z. Jiřišťové ohledně možného zneužití některých údajů v IS
ORIS, a navrhl některá doporučení k snížení případného zneužití
seznámil se s informací o plánu novelizace mysliveckého zákona zvláště s paragrafy
omezující vstup do lesa na základě návrhu mysliveckého sdružení a schválil odeslání
dopisu ministrovi zemědělství s výzvou - nezakazujte lidem vstup do lesa.
seznámil se s informací J. Žemlíka o ukončení činnosti spolku COH Zlín ke konci roku
2016 a doporučil předsedovi ČSOS projednat s Muzeem Jihovýchodní Moravy ve
Zlíně možnosti budoucí spolupráce
schválil návrh L. Zřídkaveselého připravit společně se sekretariátem ČSOS možnosti
střednědobého rozvoje ČSOS včetně provázanosti s ekonomickými možnostmi Svazu

Termín příštího zasedání VV-ČSOS bude ve středu 15. června 2016 v Praze
Zapsal: Jiří Šubrt – generální sekretář ČSOS
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Příloha č. 1
Rozdělení příspěvku na talenty sekce LOB v klubech ČSOS
klub
JPV
MLA
PGP
SSU
TBM
TJN
TRI
VRL
celkem

Kč
7800
3300
3500
4200
8200
3300
3800
5900
40000
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