Z á p i s č. 7/2016
ze 7. zasedání VV-ČSOS,
které se konalo dne 23. 11. 2016 v Praze
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:

Matějů, Klimpl, Pospíšek, Škoda, Zřídkaveselý, Jirásek, Vystavěl, Šubrt,
Novotný R., Aleš
Kamenický

Jednání řídil místopředseda ČSOS I. Matějů
Program:
1. Aktuální informace, kontrola úkolů,
2. Informace sekce OB, LOB, MTBO a Trail-O
3. Schválení Výroční zprávy ČSOS za rok 2015
4. Pořádání mezinárodních akcí ČSOS 2018-21
5. Hodnocení seniorské reprezentace v OB
6. Příprava VH ČSOS 2016
7. Různé
7/01 Aktuální informace, kontrola úkolů
VV-ČSOS
- schválil zápis 2016/6 z jednání VV-ČSOS dne 19. 10. 2016
vzal na vědomí aktuální informace R. Kamenického, I. Matějů a J. Šubrta
• o stavu příprav žádostí na dotace MŠMT
• čerpání rozpočtu ČSOS v roce 2016
• o jednání s ředitelem Musea JVM, kterého se zúčastnili R. Kamenický a J. Žemlík
• jednání s J. Markem o možnostech spolupráce ČSOS a Českého rozhlasu, kterého se
dne 14. 11. 2016 zúčastnili R. Kamenický a J. Šubrt
• o přípravě jednání na ASC Dukla dne 29. 11. 2016
• o semináři svazů (účastníků Světových Her 2017 ve Wroclavi, kterého se dne
23. 11. 2016 zúčastnili I. Matějů a J. Šubrt
• Informaci o jednání s jednatelem společnosti TOI TOI dne 22. 11. 2016, kterého se
zúčastnili I. Matějů a J. Šubrt
• Informaci o Disciplinárním závěru 1/2016
• Informaci o přípravě jednání ve sportovní redakci ČT dne 2.12.2016
7/02-1 Informace sekce OB
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí informaci sekce OB (organizační věci, soutěže, reprezentace,
talentovaná mládež, metodická činnost)
7/02-2 Informace sekce LOB
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí informaci o přípravě reprezentačních týmů LOB
b) vzal na vědomí informaci o přípravě sezony LOB
c) schválil novelizaci Pravidel pro závody LOB a Soutěžního řádu LOB
d) vzal na vědomí informaci o záměru odstoupit od podání kandidatury na ME, MSJ,
MED a veteránské MS v LOB v roce 2019
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e) vzal na vědomí informaci o škole lyžování
7/02-3 Informace sekce MTBO
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí informaci o přípravě reprezentačních týmů
b) vzal na vědomí informaci o přípravě soutěží v roce 2017
c) vzal na vědomí informaci o přípravě kandidatury na uspořádání MS a JMS v MTBO
v roce 2020
7/02-4 Informace sekce Trail-O
VV-ČSOS
a)
vzal na vědomí informaci sekce Trail-o
b)
vzal na vědomí nominační kritéria Trail-o pro rok 2017
7/03 Schválení Výroční zprávy ČSOS za rok 2015
VV-ČSOS
a) schválil Výroční zprávu ČSOS za rok 2015

7/04 Pořádání mezinárodních akcí v ČR 2018 -2021
VV-ČSOS
a) projednal záměr pořádání mezinárodních akcí ČSOS na období 2018 -2021
b) schválil kandidaturu na pořádání MED 2019 a uložil předložit ji na IOF
c) schválil (podmíněně) kandidatury na MS a MSJ v MTBO v roce 2020, s tím že budou
doloženy P-ČSOS tyto materiály - finanční zabezpečení akce, předpokládané prostory
a souhlasy vlastníků T: 15. 12. 2016
d) schválil (podmíněně) kandidaturu na MS v OB v roce 2021, s tím že budou doloženy
P-ČSOS tyto materiály - finanční zabezpečení akce, předpokládané prostory a souhlasy
vlastníků T: 15. 12. 2016
e) schválil kandidaturu na SP v OB 2018 s tím, že bude doloženo finanční zabezpečení
akce včetně odvodů na IOF T: 15. 12. 2016
f) schválil kandidaturu na pořádání Kongresu IOF v roce 2018 s tím, že bude doloženo
finanční zabezpečení akce T: 12. 12. 2016

7/05 Hodnocení seniorské reprezentace v OB
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí předložené materiály „Zpráva o činnosti RD dospělých OB, sezóna
2016“
b) poděkoval celému realizačnímu týmu za odvedenou práci s reprezentací v roce 2016
c) schválil odměny za umístění reprezentantů na MS v OB dle sazebníku odměn ve výši
40 tis. Kč a na ME v OB dle sazebníku odměn ve výši 30 tis. Kč
7/06 Příprava VH ČSOS 2016 – podkladové materiály, návrhy
VV-ČSOS
a) schválil navržené úpravy rozpočtu ČSOS na rok 2017 a doporučil tento návrh
rozpočtu předložit na VH ČSOS
b) schválil po připomínkách program VH ČSOS a další podkladové materiály, které
budou rozeslány delegátům VH ČSOS
c) seznámil se s návrhem do volených orgánů ČSOS ke dni VV-ČSOS ke dni
23.11.2016
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7/07 Různé
VV-ČSOS
a) schválil po diskusi ukončit vydávání časopisu Orientační běh ve stávající podobě,
a rozhodl pro rok 2017 vydat 2x ročně souhrnný materiál (přehledy činností
a výsledků)
b) schválil Prováděcí pokyny pro evidenci členů ČSOS na rok 2017 (Výše základního
členského příspěvku klubu ČSOS pro rok 2017 se stanovuje na 1000,- Kč)
c) vzal na vědomí Vnitřní předpis pro činnost KS ČSOS a doporučil ji schválit na VH
ČSOS
d) jmenoval inventarizační komisi ČSOS za rok 2016 ve složení P. Škoda - předseda,
M. Brettlová, J. Nováková – členky
e) jmenoval likvidační komisi ČSOS za rok 2016 ve složení I. Matějů - předseda,
L. Zřídkaveselý, J. Šubrt – členové
f) vzal na vědomí informace o přípravě Ankety 2016
g) přidělil organizaci Vyhlášení Ankety v roce 2018 Klubu orientačních sportů Slavia
VŠ Plzeň (VPM), pro rok 2017 se nikdo zatím žádný zájemce nepřihlásil.
h) schválil (per rollam) návrhy na uvedení do Síně slávy
i) schválil přijetí nového klubu SPORTICUS orienteering z.s., IČ 05529964, (kraj
Středočeský, středočeská oblast sekce OB) a přidělil mu zkratku SPC a číslo 0220.
j) vzal na vědomí informaci M. Jiráska o aktivní správě sociálních sítí ČSOS
(facebook) a návrhu spolupráce, i po finanční stránce, na příští období.
VV-ČSOS doporučil tuto záležitost řešit až na jednání VV-ČSOS po zveřejnění
dotací z MŠMT programu V.
k) vzal na vědomí informaci o přípravách LODM 2017 v Brně, a uložil organizátorům
soutěží v OB zaslat na ČOV a KÚ Jihomoravského kraje definitivní návrh propozic
l) vzal na vědomí informaci o přípravách ZODM 2018 v Pardubickém kraji, pověřil
P. Škodu určením koordinátora využití stadionu v Letohradu a uložil organizátorům
soutěží LOB odeslat návrh propozic do 21. 12. 2016 na ČOV.
m) schválil, že dnem zápisu pobočných spolků ČSOS do veřejného rejstříku došlo ke
změně u následujících Tréninkových středisek mládeže - TSM, která se nově
pokládají za zřízená u krajských svazů ČSOS. Jedná se o:
TSM Ještědské oblasti - zřízeno při Libereckém krajském svazu ČSOS, Zahradní 1381,
473 01 Nový Bor, IČ: 050 60 991 (datum zápisu do veřejného rejstříku 16. 5. 2016)
TSM Praha a Střední Čechy - zřízeno při Pražském krajském svazu ČSOS,
Na holém vrchu 708/3, Modřany, 143 00 Praha, IČ: 048 34 194 (datum zápisu do veřejného
rejstříku 3. 3. 2016)
TSM Haná - zřízeno při Olomouckém krajském svazu ČSOS, Boskovická 242, 798 03
Plumlov, IČ: 050 25 362, (datum zápisu do veřejného rejstříku 3. 5. 2016)
TSM Moravskoslezského kraje - zřízeno při Moravskoslezském krajském svazu ČSOS,
Vítkovická 3083/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 049 95 937 (datum zápisu do
veřejného rejstříku 21. 4. 2016)

a dále schválil změnu působnosti TSM Západní Čechy při OK Lokomotiva Plzeň
IČ:26649781
Termín příštího zasedání VV-ČSOS bude stanoven na VH ČSOS 10. 12. 2016
Zapsal: Jiří Šubrt – generální sekretář ČSOS

