
USNESENÍ SHROMÁŽDĚNÍ JEŠTĚDSKÉ OBLATI SEKCE OB ČSOS  
ZE DNE 8.4.2017 V MIMONI 

 
 

1. Jednání Shromáždění začalo ve 11,15hod a řídil ho předsedající Tomáš Vácha, zvolený Předsednic-
tvem JO. 
 

2. Shromáždění zvolilo mandátovou komisi ve složení Štrojsa Josef, Nehasil Vladislav, která ověřila plat-
nost mandátů přítomných delegátů; návrhovou komisi ve složení Hoidekr Pavel, Neradová Alena a vo-
lební komisi ve složení Vokál Vojtěch, Eiselt Miloš a Babický Tomáš. 

 
3. Shromáždění vzalo na vědomí zprávu mandátové komise o počtu delegátů Shromáždění (10 z 26 

možných tj. 39%). Shromáždění není usnášeníschopné. 
 

4. Předseda JO svolal tedy náhradní Shromáždění JO na stejný den se začátkem v 11,30 hod. Toto ná-
hradní Shromáždění je podle Pravidel JO usnášeníschopné v jakémkoli počtu delegátů. 
 

5. Shromáždění schválilo 
a) Jednací řád, volební řád a program Shromáždění JO 
b) Hospodářskou směrnici a Rozpočet JO a SC OB JO na rok 2017 
c) koncepci práce s talentovanou mládeží v JO prostřednictvím SC OB JO a TSM 
d) klíč k určení počtu a složení delegátů dalšího Shromáždění JO – každý klub JO má právo vyslat 

jednoho delegáta. 
 

6. Shromáždění zvolilo v doplňovacích volbách Aleše Bednaříka za pátého člena předsednictva JO na-
místo odstoupivšího Romana Langera 

 
7. Shromáždění vzalo na vědomí 

a) Zprávu o činnosti JO za rok 2016 
b) Závěrečnou zprávu SCM za rok 2016 
c) Zprávu o čerpání rozpočtu JO a SCM a TSM v roce 2016  
d) Založení Sportovního centra orientačního běhu Ještědské oblasti při Libereckém krajském svazu  
     ČSOS a jeho Zakládací listinu 
e) Realizační plán SC OB JO na rok 2017 
f) Složení Trenérské rady SC OB JO na rok 2017 ve složení: Dominika Pachnerová – vedoucí SC OB  
     JO, Jan Picek – šéftrenér SCM, Marie Podrábská – šéftrenér SCD  
g) Aktualizaci dokumentu Zásady pro hospodaření s prostory a tvorbu map na území Libereckého kra 
     je  
h) Kalendář závodů JO na rok 2017 
i) Nově vydaný SŘ a PP k soutěžím JO na rok 2017 
j) Spuštění nových webových stránek JO na stávající adrese 

 
8. Shromáždění doporučilo předsednictvu JO 

a) Zabývat se rozšířením veteránských kategorií o D75 a H 75 od roku 2018  
b) Navrhnout Soutěžní komisi sekce OB ČSOS zavedení možnosti hostování ve veteránských katego-

riích pro soutěže družstev a štafet 
 

 
Usnesení Shromáždění Ještědské oblasti bylo schváleno na jeho zasedání dne 8. dubna 2017 v Mimoni. 


