Zápis z konání valné hromady JčAOS ČSOS
Datum konání: 16. 1. 2015
Místo konání: Restaurace U Cara České Vrbné, České Budějovice
Přítomni:
dle prezenční listiny
Bylo konstatováno, že v souladu s článkem IV bodu 2 stanov JčAOS je shromáždění usnášení
schopné.
1. Před zahájením shromáždění byla přijata kandidatura na předsednictvo následujících členů:
Jiří Vébr (KTA)
Lubomír Hošek (VCB)
Václav Pelc (CST)
2. Bylo hlasováno o členovi volební komise. Jednomyslně schválen Vojtěch Blažek (OPI).
3. Lubomír Hošek přednesl zprávu o činnosti JčAOS za rok 2014, a ve zprávě pokračoval Martin
Tichý.
4. Lubomír Hošek informoval o valné hromadě ČSOS a shromáždění sekce OB a vyzdvihl důležité
body z těchto jednání:
‐ Pořádání M‐ČR na krátké trati 2016 v oblasti Kraví hory a s tím související zákaz vstupu do
prostoru závodu. Problém s účastí na Horském maratónu a ME v Rogainingu v tomto
prostoru nadnesl Jan Flašar (PGP, host).
‐ Připravuje se nový software pro pořádání závodů v OB, kluby a oddíly jej budou moci
využívat za zvýhodněných podmínek.
‐ Možný problém s pořádáním závodů v OB v oblastech, kde jsou honitby pronajímány
podnikatelským zájmovým skupinám.
5. Zprávu o hospodaření JčAOS přednesl Lubomír Hošek. Upozornil mimo jiné, že
‐ Docházelo k pozdnímu proúčtovaní dotací z důvodu opožděného zasílání podkladů
k vyúčtování ze strany některých oddílů.
‐ Málo oddílů čerpalo dotace na mládež a mapy.
‐ Na účet JčAOS byl převeden zisk z pořádání MČR HROB 2013.
6. Proběhla volba předsednictva JčAOS.
Vojta Blažek navrhl veřejnou volbu, byla jednomyslně schválena. Dále navrhl volbu celého
předsednictva najednou – jednomyslně schváleno. Následně bylo hlasováno o předsednictvu
ve složení Jiří Vébr, Lubomír Hošek, Václav Pelc. Předsednictvo JčAOS bylo jednomyslně
zvoleno.
Byla provedena volba předsedy ‐ statutárního zástupce JčAOS a člena předsednictva‐
statutárního zástupce JčAOS. Volby proběhly s těmito výsledky:
Předseda‐ statutární zástupce JčAOS
Ing. Lubomír Hošek.
Pro – 16 hlasů, proti 0, zdrželi se 0
Ing. Lubomír Hošek byl zvolen
Člen předsednictva – statutární zástupce JčAOS
Ing. Jiří Vébr
Pro – 14 hlasů, proti 0, zdrželi se – 2 hlasy
Ing. Jiří Vébr byl zvolen
Člen předsednictva
Ing. Václav Pelc

7. Informaci ke kalendáři závodů pro rok 2015 přednesl Martin Tichý.
Bylo hlasováno o zařazení závodu 18. 10. 2015 (II. etapa Vodňanského kapra) do Jč. žebříčku.
Pro – 2 hlasy, proti – 9 hlasů, zdrželi se – 5 hlasů. Závod 18. 10. 2015 nebyl zařazen do Jč.
žebříčku.
Bylo hlasováno o zařazení závodu 13. 9. 2015 (Český pohár štafet) jako oblastního mistrovství
štafet.
Pro – 13 hlasů, proti – 0, zdrželi se – 3 hlasy. Český pohár štafet 13. 9. 2015 byl zařazen jako
oblastní mistrovství ve štafetách.
‐ (Ze shromáždění odešel Pavel Novák (ACB).) (‐2 hlasy ACB)
Bylo hlasováno o kalendáři pro rok 2015. Kalendář pro rok 2015 byl jednomyslně schválen.
Bylo hlasováno o změně pořadatelství Krajského přeboru škol ze SJH na OPI.
Pro – 4 hlasy, proti – 5 hlasů, zdrželi se ‐ 5 hlasů. Změna pořadatelství Krajského přeboru škol
byla zamítnuta.
8. Informaci o 7. letní olympiádě dětí a mládeže 2015 v Plzni přednesla Alena Nováková (KRE)
Martin Tichý navrhl jako kvalifikační závody pro nominaci na letní olympiádu škol a mládeže
závody oblastního žebříčku pořádané 12. 4. 2015 a 19. 4. 2015. Tento návrh byl jednohlasně
schválen.
9. Informaci o práci s mládeží přednesl Jiří Vébr.
Jan Flašar navrhl, aby se v rámci dlouhodobé přípravy mládeže v oblasti realizoval vznik
oblastního výběru mládeže pro další reprezentaci oblasti a informoval o Mistrovství
oblastních výběrů.
Byl určen koordinátor (gestor) práce s mládeží v rámci jihočeské oblasti ‐ Vojta Blažek (OPI).
Do konce ledna nahlásí gestorovi oblasti pro práci s mládeží jednotlivé oddíly osoby jako
partnery pro práci s mládeží. Na stránkách oblasti vznikne odkaz, kde budou k dispozici
informace pro přípravu a práci s mládeží.
10. Návrh rozpočtu JčAOS pro rok 2015 představil Lubomír Hošek.
Bylo hlasováno o návrhu platit příspěvky JčAOS až od kategorie HD18 a výše.
Pro – 3 hlasy, proti – 9 hlasů, zdrželi se – 2 hlasy. Návrh byl zamítnut.
Příspěvek JčAOS se platí za každého člena, který má platnou závodní registraci pro příslušný
rok kategorii HD16 a vyšší. Příspěvek se hradí na účet sdružení č. 2700216434/2010 u FIO
Banky nejpozději do 31.3.
Bylo hlasováno o příspěvku 1000 Kč pro VTA za pořádání Krajského přeboru škol ve štafetách.
Pro – 11 hlasů, proti 1 hlas, zdrželi se – 2 hlasy. Příspěvek pro KTA byl schválen.
Bylo hlasováno o celkovém rozpočtu JčAOS na rok 2015. Rozpočet byl jednomyslně schválen.
11. Různé:
‐ Všechny žádosti o příspěvek z rozpočtu JčAOS s doložením kopií předmětných původních
platebních dokladů je nutno doručit Předsednictvu nejpozději do 30. 10. 2015
‐ Předběžnou žádost o příspěvek na mapu je nutno doručit Předsednictvu nejpozději do
31. 3. 2015
‐ Lubomír Hošek informoval, že občanská sdružení budou mít povinnost transformovat se
na spolek.
‐ Předsednictvo informovalo o přijetí nových členů před termínem konání tohoto
shromáždění:
Oddíl VTA byl přijat za člena JčAOS.
Martin Tichý byl přijat jako fyzická osoba za člena JčAOS.
‐ Všichni vedoucí jednotlivých oddílů mají přístup na web jihočeské oblasti.
‐ Vlaďka Troupová pozvala na členskou schůzi KRE 30. ledna 2015 od 18:00 do Chmelné.
‐ Vojta Růta se nově stará o stránky Sněhuláka, za což mu patří dík.
‐

( Ze shromáždění Odešla Vlaďka Troupová a Alena Nováková.)(‐2hlasy)

‐

‐

Jirka Vébr navrhl vypisovat kategorii HD21K v závodech oblastního žebříčku „Klasika“
a body do oblastního žebříčku počítat vždy společně s kategorií HD21.
Způsob přidělování bodů:
Nejlepší hodnocený závodník kategorie HD21K v daném závodě do hodnocení
jihočeského žebříčku dostane bodové hodnocení za umístění o dvě pozice horší než
nejhorší hodnocený závodník kategorie HD21. Další hodnocení závodníci v kategorii
HD21K budou mít bodové hodnocení vždy o jednu pozici horší než předchozí
závodník kategorie HD21K.
O tomto návrhu bylo hlasováno.
Pro ‐ 10 hlasů, proti – 0, zdrželi se ‐ 2 hlasy. Návrh na hodnocení kategorií HD21K do
jihočeského žebříčku v rámci kategorií HD21 byl přijat. Kategorie DH21K je doporučeno
vypisovat pouze pro klasickou, případně zkrácenou klasickou trať.
Martin Tichý informoval, že další valná hromada by měla proběhnout na podzim 2015,
pravděpodobně po některém závodu Sněhuláka

Zapsal: Radek Teringl Teringl
Ověřil: Zdeněk Blabla Blabla

PRESENČNÍ LISTINA
shromáždění občanského sdružení (spolku)
Jihočeská krajská asociace ČSOS
16. 1. 2015
České Budějovice, České Vrbné
zkratka

Člen (oddíl)

Příjmení

Podpis

ACB

ACB ABK České Budějovice – Šumava

Novák

Novák

ACB

ACB ABK České Budějovice – Šumava

Honsa

omluven

API

OK Andante Písek

Funda Jiří

omluven

CST

oddíl orientačního běhu TJ ČZ Strakonice

Pelc

KRE

TJ Sokol Křemže

Nováková

Nováková

KRE

TJ Sokol Křemže

Troupová

Troupová

KTA

SK Kotnov Tábor

Svobodová

Svobodová

KTA

SK Kotnov Tábor

Vébr

MIL

Tesil Milevsko

Mareš

Mareš

OPI

Orientační sporty Písek

Blažek

Blažek

OCB

Orienteering Club České Budějovice o.s.

---

PCB

SKP České Budějovice

Blabla

Blabla

TCB

SK Technik České Budějovice

Princ

Princ

TJH

TJ OK Tolar Jindřichův Hradec

Tichý

Tichý

VCB

TJ OB České Budějovice

Janošík

Janošík

VCB

TJ OB České Budějovice

Teringl

Teringl

VCB

TJ OB České Budějovice

Křenek

Křenek

xxx

Hošek Radim

Hošek Radim

Hošek Lubomír (předseda JčAOS)

Hošek Lubomír

VTA

Vébr-sport

Vébrová

omluvena

host

Flašar Jan

Flašar Jan

Flašar Jan

Pelc

Vébr

---

omluven
Hošek

