
Usnesení Valné hromady Pražského krajského svazu ČSOS a Shromáždění sekce OB 
Pražské oblasti ze dne 28. 1. 2019 

Valná hromada Pražského krajského svazu ČSOS a Shromáždění sekce OB Pražské oblasti 

•  volí mandátovou komisi ve složení: Dominika Plochová, Jiří Šubrt 
•  volí návrhovou komisi ve složení: Pavel Kurfürst, Jakub Ransdorf 
•  bere na vědomí zprávu mandátové komise o počtu delegátů, z 32 delegátu je přítomno 18  
Valná hromada je usnášení schopná. 
•  bere na vědomí přednesené zprávy PKS ČSOS v roce 2018: 
- o stavu registrací k 31. 12. 2018 
- o průběhu oblastních soutěží 
- o činnosti SCD, SCM a TSM v roce 2018 
- oblastního kartografa 
- o hospodaření PKS ČSOS v roce 2018 (účetní uzávěrka bude dokončena později v průběhu roku) 
•  schvaluje návrh rozpočtu PKS ČSOS na rok 2019 
•  schvaluje nahrazení odstupujícího člena výboru PKS ČSOS Martina Janaty (Oddíl OB Kotlářka) 
Dominikou Plochovou (Oddíl OB Kotlářka) 
•  schvaluje úpravy Soutěžního řádu soutěží POB ČSOS v OB pro rok 2019 
•  ukládá soutěžní komisi dopracovat bod III/8 Prováděcích předpisů k soutěžím POB ČSOS v OB pro 
rok 2019; názvy veřejných kategorií /únor 2019/ 
•  schvaluje následující úpravy Hospodářských směrnic PKS ČSOS pro rok 2019: 
- úprava sazeb za půjčovné SI materiálu 
- zvýšení vkladů 
- zvýšení sazby za úhradu výdajů na cestovné 
•  ukládá výboru PKS ČSOS dopracovat materiál Vaška Zakouřila ke stavbě oblastních tratí pro veřejnost 
/únor 2019/ 
•  diskutovala o: 
- problematice poskytování výukových map oddílům pro tréninky 
- problematice tvorby termínové listiny 
- problematice standardizace tratí pro veřejnost (materiál Vaška Zakouřila)  
- výši vkladů  
•  stanovuje klíč pro rozdělení počtu zástupců klubů na následující valnou hromadu PKS ČSOS v roce 
2020 takto: 
kluby s počtem členů registrovaných k 31. 12. 2019 50 a více, mohou zastupovat dva delegáti, 
kluby s počtem členů registrovaných k 31. 12. 2019 1 až 49, může zastupovat jeden delegát 

V Praze dne 28. 1. 2019, zapsal Jakub Ransdorf 

 


