Z á p i s č. 2018/7
Ze 7. zasedání VV-ČSOS,
které se konalo dne 8. 12. 2018 v Praze na Strahově
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Klimpl, Matějů, Pospíšek, Picek, Škoda, Vystavěl, Šubrt
Aleš, Zřídkaveselý
Hlaváč

Jednání řídil předseda ČSOS R. Kamenický
Program:
1. Aktuální informace, kontrola úkolů
2. Prováděcí pokyny pro evidenci a registraci v ČSOS
3. Projednání dopracovaného materiálu Rady pro podporu inovací ČSOS
4. Prodloužení termínu odvodu ze závodu a úhrady vratného příspěvku SP v OB 2018
5. Organizační, technické, personální a finanční zabezpečení MS v OB 2021
6. Různé

7/01 Aktuální informace, kontrola úkolů
VV-ČSOS
a) schválil zápis 2018/6 z jednání VV-ČSOS dne 21. 11. 2018;
b) vzal na vědomí informaci ze semináře MŠMT – Rejstřík sportu, kterého se dne
27. 11. 2018 zúčastnili za ČSOS Jana Kubátová a Jan Picek.
7/02 Prováděcí pokyny pro evidenci a registraci v ČSOS
VV-ČSOS
a) ponechal Prováděcí pokyny pro evidenci a registraci v ČSOS beze změny i pro rok
2019
7/03 Projednání dopracovaného materiálu Rady pro podporu inovací ČSOS
VV-ČSOS
a) projednal dopracovaný materiál Rady pro podporu inovací ČSOS „Návrh na využití
finančních prostředků na talentovanou mládež“, který odprezentoval J. Hlaváč;
b) schválil realizovat v roce 2019 pilotní projekt Stacionárních tréninkových kempů
(STK) v délce 14 dní v termínu jarních prázdnin;
c) uložil sekci LOB finalizovat projekt STK pro rok 2019;
d) doporučil realizovat Stacionární tréninkové kempy od roku 2020 i pro sekce OB a
MTBO, pokud se pilotní projekt osvědčí.
7/04 Prodloužení termínu odvodu ze závodu a úhrady vratného příspěvku SP v OB 2018
VV-ČSOS
a) projednal návrh P-ČSOS a schválil prodloužení termínu odvodu ze závodu a úhrady
vratného příspěvku poskytnutého ze strany ČSOS technickému pořadateli (ČOS) na
zabezpečení SP v OB 2018 do 30. 6. 2019.

Zápis VV-ČSOS 2018/7

str. 2

7/05 Organizační, technické, personální a finanční zabezpečení MS v OB 2021
VV-ČSOS
a) projednal organizační, technické, personální a finanční zabezpečení MS v OB 2021,
které předložil J. Picek;
b) jmenoval J. Picka předsedou Organizačního výboru MS v OB 2021.
7/06 Různé
VV-ČSOS
a) schválil rozdělení finančních prostředků na činnost jednotlivých TSM v celkové výši
1.951 tis. Kč;
b) přidělil pořádání vyhlášení Ankety „O nejlepší orientační sportovce roku 2019“
v termínu 22. nebo 23. listopadu 2019 klubu TJ Tatran Jablonec;
c) schválil uhrazení účastnického příspěvku pro české zástupce na IOF HLES semináři,
který pořádá IOF v Praze (v hotelu Golf) v termínu 1. - 3. února 2019;
d) vzal na vědomí informace I. Matějů o schůzce v České televizi a projednání plánu
vysílání orientačního běhu na ČT sport v roce 2019;
e) vzal na vědomí informaci R. Kamenického o nabídce Ministerstva průmyslu a
obchodu (MPO) ve vztahu k Číně a uložil předsedům sekcím předložit do 20. 12. 2018
R. Kamenickému náměty možné spolupráce k projednání se zástupcem MPO.

Termín příštího zasedání VV-ČSOS bude ve středu 23. ledna 2019 v Praze
Zapsal: Jiří Šubrt – generální sekretář ČSOS

