Zápis z konání Valné hromady pobočného spolku
„Jihočeský krajský svaz ČSOS“,
IČ: 05117127, užívaná (neschválená) zkratka: JčKSOS,
se sídlem České Vrbné 2207, 370 11 České Budějovice

Datum konání: 1. 12. 2017
Místo konání: Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice
Přítomni:

dle prezenční listiny (pozván vždy 1 delegát za klub a Předseda pobočného spolku)

ACB (Honsa Luděk), API (omluven), CST (Pelc Václav), KCK (nepřítomen), KRE (Troupová Vladislava),
KTA (Hudeček Jaroslav), LEN (nepřítomen), MIL (nepřítomen), OCB (Bouček Václav), OPI (Blažek
Vojtěch), PCB (Blabla Zdeněk), PVD (nepřítomen), TCB (Princ David), TJH (nepřítomen), VCB (Teringl
Radek), VTA (Vébr Jiří), předseda JčKSOS (Lubomír Hošek)
Valná hromada byla zahájena v 16:00 hod.
Přítomno 11 členů ze 17 členů, tj. 65 %.
V souladu s článkem VIII bodu 5 stanov ČSOS bylo konstatováno, že Valná hromada je
usnášeníschopná. Valnou hromadu dle předem stanoveného programu řídil předseda pobočného
spolku Lubomír Hošek. Ověřovatelem zápisu byl určen pan Zdeněk Blabla.
Pro – 11, proti – 0, zdržel se 0
Valná hromada schválila
� Zvolení Výkonného výboru ve složení:
� Hošek Lubomír – předseda,
� Teringlová Martina – ekonomka,
� Vébr Jiří – styk s ČSOS, TSM,
� Blažek Vojta – mládež, JčCTM,
� Nováková Alena + Blabla Zdeněk – zabezpečení ODM, nominace, příprava,
soustředění
� Ševčík Marek – výpočet JčŽ (včetně družstev), příprava termínové listiny JčŽ
pro další roky,
� Volební období je tříleté (do 12/2020)
Pro – 10, proti – 0, zdržel se 1
�

vyrovnaný rozpočet pobočného spolku pro rok 2018 (odvislý od příjmů od ČSOS, případně
získaných grantů a dotací, shodné výdaje)
Pro – 11, proti – 0, zdržel se 0

�

Směrnici o cestovních výdajích pro rok 2018 (viz příloha)
Pro – 11, proti – 0, zdržel se 0

�

termínovou listinu JčŽ pro rok 2018 (viz příloha)
Pro – 11, proti – 0, zdržel se 0

�

Pověření pro předsedu pobočného spolku, aby uplatňoval návrhy k vyhlášeným výzvám
dotačních programů obecně, především pak Jihočeského kraje
Pro – 11, proti – 0, zdržel se 0

�

Pokračování činnosti vlastního Jihočeského centra talentované mládeže (JčCTM) pro
kategorie HD1218
Pro – 11, proti – 0, zdržel se 0

�

Seznam trenérů, resp. vedoucích pro JčCTM ve složení
� Blabla Zdeněk (PCB), Blažek Vojtěch (OPI), Nováková Alena (KRE), Teringlová
Martina (VCB), Teringl Radek (VCB), Vébr Jiří (VTA)
Pro – 11, proti – 0, zdržel se 0

�

účast jihočeského družstva na ZODM 2018, včetně nominačních kritérií (včetně závodníků
SJH)
� vedoucí družstva ve složení Blabla Zdeněk (PCB) a Nováková Alena (KRE),
Pro – 11, proti – 0, zdržel se 0

�

účast jihočeského družstva na MaVČR klubů a oblastních výběrů žactva (EKP, PVD)
� vedoucí družstva Vébr Jiří (VTA), Vojtěch Blažek (OPI), Nováková Alena (KRE)
Pro – 11, proti – 0, zdržel se 0

Valná hromada vzala na vědomí
� Informace o činnosti za rok 2017
� Informaci o hospodaření v roce 2017 včetně informací o uplatněných úspěšných dotačních
programech
� Informaci o činnosti JčCTM v roce 2017
�

informaci o průběhu likvidace spolku Jihočeské krajské asociace ČSOS (JčAOS), jeho
majetkovém a finančním vypořádání (nulový finanční zůstatek po převedení na pobočný
spolek Jihočeský krajský svaz ČSOS, IČ: 05117127) s předběžným termínem dalšího jednání
JčAOS dne 5. 2. 2018

�

Informaci o konání dalších závodů v Jihočeském kraji v roce 2018 (MČR ve sprintu v Táboře
(VTA), MaVČR štafet, MaVČR klubů a oblastních výběrů žactva (EKP, PVD), ŽB ČechyVýchod
(SJH), Linz Cup

�

Určení delegáta na Valnou hromadu ČSOS a jednání sekce OB dne 2. 12. 2017 – Jiří Vébr

�

Informaci krajského kartografa Filipa Hulce o vydaných mapách, mapových novinkách, včetně
informace o ISOM 2017

�

Informaci o připravovaném školení R3 v lednu 2018 (zajišťuje OPI)

�

Informaci o seriálu zimních závodů Sněhulákův kufr (problém s organizátorem, nutnost
získání náhrady, příprava kalendáře)

Valná hromada ukládá
�

Vedoucím klubů a oddílů nahlásit předsedovi pobočného spolku talentované závodníky
v kategoriích HD12 až HD18 pro zařazení do JčCTM
� Termín nejpozději do 28. 2. 2018

�

Vedoucím klubů a oddílů zajistit, aby vítězové přeborových závodů v kategoriích, z nichž je
zajištěn přímý postup na jednotlivé MČR, startovali na těchto MČR
� Termín dle rozpisu jednotlivých MČR

�

Trenérům JčCTM připravit, zajistit a vést tréninkové jednotky a soustředění
� Termín v průběhu roku 2018

�

Předsedovi pobočného spolku dle možností podávat žádosti o dotace
� Termín dle jednotlivých uzávěrek pro podání

�

Výkonnému výboru pobočného spolku zajistit školení T3
� Termín do 31. 12. 2018

�

Pořadatelům závodů JčŽ vypisovat kategorie D75 a H75
� Termín do 28. 2. 2018

Valná hromada byla ukončena v 18:55 hod.

Lubomír Hošek
Zapsal: Ing. Lubomír Hošek, předseda spolku
České Budějovice, 2. 12. 2017

Zdeněk Blabla
ověřil: Zdeněk Blabla

