Usnesení
Valné hromady jihočeské oblasti ČSOS
Dne 3.12.2010 se v Českých Budějovicích, Skuherského 14, v prostorách JčKS ČSTV, od 16:00 hod.
konala řádná Valná hromada Jihočeské oblasti ČSOS.
Průběh VH:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti za rok 2010
3. Podklady na valnou hromadu ČSOS (So 11.12.2010)
4. Financování oblasti, Granty, "olympijské" družstvo, apod. v roce 2010, předpoklad na rok
2011
5. Prováděcí pokyny k soutěžím, kalendář závodů na rok 2011
6. Zpráva o plnění rozpočtu a hospodaření za rok 2010, plán na rok 2011
7. příprava družstva na 5.LODM, výběr, nominace, realizační tým, financování, soustředění,
tréninky, SCM, apod.
8. jmenování člena do soutěžní komise (nominován Kuba Hulec za Josefa Rychteckého)
9. webové stránky, nová úprava, doména, webhosting, financování
10. MED (pouze info)
11. Diskuse
12. Usnesení
13. Závěr
Valná hromada schválila:
 zprávu o hospodaření v r. 2010
 delegáta - předsedu na VH ČSOS a na Shromáždění sekce OB dne 11.12.2010 v Praze
 nominaci a následné jmenování Jakuba Hulce členem soutěžní komise
 jmenování Jakuba Hulce osobou odpovědnou za zimní přípravu mládežnického družstva
 rozpočet na rok 2011 (viz příloha)
 Příjmy budou ponechány jako rezerva
 dotace na tvorbu mapy ve výši 2x2.000,- Kč (1x pro VCB + 1x KRE)
 pořadatelům závodů JčŽ bude poskytnuta dotace dle výše odsouhlaseného grantu
Jihočeského kraje s názvem „Aktivní pohyb v přírodě pro každého“ programu Podpora
veřejně přístupných sportovních akcí s převahou zaměření na mládež (požádáno
o 16.400,- Kč)
 ze zbytku příjmů VV vytvoří rezervu na tvorbu map v dalším období
 příspěvky pořadatelům závodů nebudou poskytovány
 grant s názvem „Aktivní pohyb v přírodě pro každého“
 pořádající oddíly z jihočeské oblasti, které o grant projeví zájem, složí
nejpozději do 31.3.2011 poměrnou zálohu
 výši zálohy stanoví VV do 28.2.2011 dle skutečně přiznané výše dotace
grantu (nezbytné zajistit min. 20 %, tj. dle původního návrhu 6.400,- Kč)
 oddílu, který do stanoveného data nesloží stanovenou zálohu, nebude
příspěvek poskytnut
 podrobněji viz příloha
 kalendář závodů pro sezónu 2011 (viz příloha)
 Přebory Jihočeské oblasti (termín, pořadatel)
 štafety
30.4. KTA
 sprint
8.5.
VCB
 krátká trať
8.5.
VCB
 klasická trať
19.6. ABM




 Přebor škol
27.4. VCB
změnu Prováděcích pokynů
změnu Soutěžního řádu
změnu provedení webových stránek jihočeské oblasti

Valná hromada vzala na vědomí:
 zprávu o činnosti za rok 2010
 stručné info o přípravě MED 2011
 info o přípravě mládežnického družstva
Valná hromada ukládá:
 Pořadatelům závodů jč. žebříčku pro rok 2011 v souladu s poskytnutým grantem uspořádat
závod mimo jiné pro kategorie HDR, HDF a P
 Pořadatelům závodů jč. žebříčku pro rok 2011 při stavbě tratí dbát na směrné časy
a charakter zvolených tratí (viz Pravidla OB a Metodické dopisy ČSOS pro stavbu tratí)
 Zájemcům o pořádání závodů jč. žebříčku pro rok 2012 projednávat termíny průběžně
s Markem Ševčíkem, nejpozději však do 1.10.2011
 zájemcům o pořádání přeborů jihočeské oblasti v roce 2012 nahlásit nejpozději do 30.6.2011
svůj zájem VV (Markovi Ševčíkovi)
 Zájemcům o dotaci na mapy pro rok 2012 zaslat písemnou žádost o dotaci VV do 31.8.2011
 Vedoucím oddílů provést včas registraci závodníků http://www.obhana.cz/prihlasky.asp
 Výkonnému výboru stanovit do 28.2.2011 výši zálohy oddílů pro možnost využít dotace
z Grantu
 Výkonnému výboru aktualizovat webové stránky, především odkazy na oddíly, závody
a adresář
Valná hromada informuje:
 Odkaz na nové webové stránky jihočeské oblasti www.obcb.logici.net
 vyhlášení JčŽ 2011 proběhne po posledním závodu JčŽ (min. kategorie mládeže)
 Pokračuje VI. ročník zimní ligy „Sněhulákův kufr“ – bližší viz http://h21e.unas.cz/
 Krajské kolo Přeboru škol v OB pro rok 2011 pořádá VCB v ČB, termín 27. 4. 2011
 Trojutkání se uskuteční dne 28.8.2011 (VCB)
Zapsal:
Lubomír Hošek, České Budějovice 9.12.2010

