
Zápis ze schůze výboru PKS ČSOS konané dne 8/1/2018 
 
Přítomni – Borovička, Forstová, Kurfürst, Janata, Němečková, Sysel, Šubrt 
Host - Brettlová 
 
Výbor odsouhlasil rozdělení grantu Hl. M. Prahy z programu I. hlasováním per rollam 24/4/17. 
 
Výbor potvrdil dotace za pořádání oblastních závodů + PPŽ v roce 2017 v souladu s HS 2017 + zvýšené dotace pro 
EKP + VSP  hlasováním per rollam z 12-14/7/17.  
 
Výbor schválil výjimečnou dotaci na KK PŠ ve výši 6 000,- a PPŽ KAM ve výši 3 000,-. 
 
Výbor potvrdil, že prostředky z dotací na činnost a talentovanou mládež a činnost TSM a SCM byly účelně 
vynaloženy, stejně tak prostředky z grantu Hl. M. Prahy na jarní soutěže.  
 
Výbor odsouhlasil DPP o  vedení účetnictví Martě Brettlové ve výši 10 000,- a odsouhlasil platbu členského 
příspěvku PTU 1 000 Kč + poplatek za účetní a poradenské služby v souvislosti s ukončením čerpání grantu Hl. M. 
Prahy, který jsme přes ně měli na rok 2016/2017 ve výši 7 000,-. Nadále se bude PTU platit jen členský příspěvek. 
 
Výbor vzal na vědomí, že stav účtu je obdobný jako v lednu 2017 (ještě dobíhají některé platby),  
cca 120 000,-. 
 
Výbor vzal na vědomí, že TSM+ SCM fungují velmi dobře, je třeba poděkovat trenérům Landovskému  
a Janovskému, kteří odvádějí největší díl práce. Stejně tak výbor oceňuje činnost Dominiky Plochové v SCD při 
OOB Kotlářka a dalších oddílových trenérů mládeže, díky nimž úroveň práce s mládeží stoupá (TAP, FSP, VSP, PGP, 
DKP). 
 
Výbor vzal na vědomí závěrečnou dokumentaci k plnění sponzorské smlouvy s firmou Český Národní Podnik 
(Manufaktura) – uložil zdůraznění povinnosti prezentovat sponzora oblastních soutěží  
ve formuláři „Povinnosti pořadatele závodu“ (vlajky Manufaktura). 
 
Výbor odsouhlasil nákup kombinéz (ve výši 11 000,-) a vosků (ve výši 4 000,-) pro výpravu na ZODM 2018 (nabídku 
vosků zajistí servisman výpravy Průša, VSP). 
 
Výbor odsouhlasil nákup SI materiálu dle požadavků Jiřího Dlouhého: 4 vesty na velké krabičky, startovní krabička 
s displayem pro SI Air + cílové krabičky, 40 gumiček na čipy, 15 SI čipů, 5 SI jednotek bez čísla  
+ 5 SI jednotek s čísly 146-150.  Nabídku prodejců zajistí J. Dlouhý. 
 
Výbor určil termín VH na 1/3/18, místnost 234 na ČUS (Strahov) – Němečková zašle pozvánku na oddíly. 
 
Výbor pověřil Lenku Forstovou zpracováním návrhu úprav Soutěžního řádu 2018. /T: 31/1/18/ 
 

Výbor pověřil Martina Janatu zpracováním návrhu znění formuláře Povinnosti pořadatele oblastních soutěží 2018 
/T: 31/1/18/ 
 
Výbor pověřil Ondřeje Sysla zpracováním návrhu úprav Hospodářských směrnic 2018. /T: 31/1/18/  
 
Výbor pověřil Pavla Kurfürsta zpracováním Prováděcích předpisů pro oblastní soutěže 2018. /T: 31/1/18/  
 
 
 
 
 
 
Termín další schůze bude v 25. kalendářním týdnu roku 2018.  
Zapsala Jarmila Němečková 


