ZÁPIS
z valné hromady pobočného spolku

Zlínského krajského svazu ČSOS,
které se konalo dne 20. 10. 2020 (v době vyhlášeného nouzového stavu) formou videokonference
a jeho usnesení bylo schváleno per rollam dle zákona 191/2020 Sb. § 19.
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VH vzala na vědomí zprávu mandátové komise o počtu přítomných a konstatovala, že je
usnášeníschopná. VH schválila program jednání.
Přítomno 12 delegátů z celkového počtu 14 delegátů + několik delegátů bez hlasovacího práva.
Usnesení VH bylo schváleno per rollam.
VH vzala na vědomí zprávu o činnosti v roce 2020
Během jarní sezony proběhly 4 závody Jarní valašské ligy, které byly náhradou za oblastní žebříček,
který nebylo možné v klasické podobě uspořádat. Poděkování Petru Perničkovi za organizaci ligy.
Během podzimní sezony proběhlo 6 závodů oblastního žebříčku z 8 plánovaných, další už nebylo možné
uspořádat kvůli omezením. Celkové pořadí bylo určeno po 6 závodech. Předání cen proběhne
individuálně.
Celostátní závody žactva v orientačním běhu (Vyzývací pohár a MČR oblastních výběrů žactva) letos
neproběhly.
V lednu se v Karlovarském kraji uskutečnila Zimní olympiáda dětí a mládeže.
VH vzala na vědomí zprávu o plnění rozpočtu v roce 2020
Byl předložen přehled aktuálně vyčerpaných prostředků a byl schválen návrh na rozdělení dodatečných
financí tak, aby na konci roku byl hospodářský výsledek 0. Detailní rozpis v samostatné příloze.
VH schválila hospodářský výsledek za rok 2019
Hospodaření v roce 2019 bylo vyrovnané s hospodářským výsledkem 0.
VH schválila dodatečně veškeré právní, faktické a jiné úkony učiněné statutárním zástupcem zvoleným
dne 9. 4. 2016, a to v období od uplynutí jeho funkčního období dne 18. 8. 2020 do dnešního dne.
Dodatečně jsou tyto úkony schváleny za předpokladu, že byly statutárním zástupcem učiněny v
rozsahu kompetencí stanovených obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy spolku a
dále v souladu s nastavenými pravidly pro zastupování spolku.
Toto ustanovení způsobí legalizaci právních úkonů od konce funčního období do řádné valné hromady.
Do funkce předsedy jako statutárního orgánu na další funkční období byl VH zvolen Radek Vintr.
Všichni přítomní delegáti souhlasili se zvolením Radka Vintra předsedou.
VH vzala na vědomí záležitosti týkající se závodů oblastního žebříčku:
 je žádoucí prohloubit znalost sprintového mapového klíče, zejména v oblasti zakázaných prostorů,
které vyplývají přímo z klíče
 od roku 2021 je platný pouze jeden mapový klíč pro lesní disciplíny a jeden pro sprintové. Dokud
nedojde k úpravě celostátních dokumentů, je stále potřeba v rozpisu a pokynech zveřejňovat typ
mapového klíče.
 dohoda s Arcibiskupskými lesy je podepsaná, je velmi výhodná pro pořadatele závodů, její přesné
znění je na stránkách ČSOS (http://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/csos/smlouvacsos-alsol-2020.pdf)
VH vzala na vědomí informace o činnosti TSM Valašsko za rok 2020 (proběhlo 5 soustředění) a testech
do TSM pro rok 2021 podal Marek Cahel. Plán na rok 2021 bude zveřejněn na stránkách TSM.
VH vzala na vědomí informace o Letní olympiádě dětí a mládeže, 27. 6. – 1. 7. 2021, Olomoucký kraj
VH vzala na vědomí informace o odhalení pamětní desky a oslavě 70 let orientačního běhu na Bunči
21. 10. 2020.
VH schválila zvýšení startovného pro žáky na závodech oblastního žebříčku, od roku 2021 platí
maximální vklad pro žáky (včetně HDR) 80 Kč, pro ostatní (včetně P a T) 120 Kč.

12. VH vzala na vědomí nové složení soutěžní komise: Radek Vintr (TZL) – předseda, Libor Slezák (LCE) –
člen, Pavel Dittrich (SKM) – člen. Poděkování Vítkovi Kunčarovi za činnost v soutěžní komisi.
Tyto informace budou doplněny na oblastní web a bude prověřena aktuálnost celého webu.
13. VH vzala na vědomí informaci o Zimní lize. Ta se uskuteční pouze v případě rozvolnění aktuálních
omezení. Termínová listina bude naplánovaná operativně.
14. VH schválila předběžný kalendář závodů pro rok 2021:
 27. 3. HLV, KL(KT), Přílepy
 17. 4. OTK, KT, Nová Dědina – Hučaj (dopoledne)
 17. 4. SKM, SP, Kroměříž - Psychiatrická léčebna (odpoledne)
 24. 4. LCE, OM SP, Vlčnov
 24. 4. LCE, SP lesní, Vlčnov
 15. 5. KVS, KL, Vsetín - Semetín
 16. 5. TZL OM KT, Hvozdná
 5. 6. VIC, OM KL, Pozděchov - Trubiska
 18. 9. VIC, KT, Pozděchov
 25. 9. TZL, KL, Zlín – Kostelec / Hvozdná
 2. 10. SKM, bude upřesněno
 16. 10. ABM, KL, Kobeřice
 23. 10. LCE, KT, Maršov
15. VH stanovila počet delegátů na příští VH následovně: za každých započatých 100 členů klubu/oddílu je
1 delegát (počet členů v evidenci ČSOS k 31. 12. roku předcházejícímu VH).
16. Na Shromáždění sekce OB a VH ČSOS budou za oblast vysláni delegáti Radek Vintr, Libor Slezák a
Marek Cahel.

Jednání VH bylo ukončeno ve 21:30 h.

Zapsal: Radek Vintr
Ověřil: Libor Slezák

