
Zápis 
z Valné hromady Hanácké oblasti,  

která se konala v Olomouci dne 11.10.2012 od 16.00 hodin v zasedací místnosti 
Olomouckého krajské organizace ČSTV v Olomouci 

 
Účast: dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu 
 

1. Zahájení, volba mandátové a volební komise – Jindra Smička 
Po zahájení Valné hromady (dále jen VH) Jindrou Smičkou byla provedena volba 
člena mandátové komise a členů volební komise. Funkci člena mandátové komise 
přijal Jaroslav Strachota a funkci předsedy přijal Marek Petřivalský a jako členové byli 
zvoleni Michal Jirka a Petr Skyva. 
 
 

2. Kalendář oblastních závodů na rok 2013 – David Aleš 
- byl diskutován kalendář závodů HO na rok 2013 a byla doladěna konečná 

podoba kalendáře závodů HO na rok 2013 - je přílohou zápisu 
- případní pořadatelé Okresních kol Přeboru škol kontaktují Kristýnu Skyvovou 
- zájemci o pořádání M HO v NOB se mohou nahlásit Davidu Alešovi do 

10.12.2012 
 

 
3. Zpráva o činnosti a hospodaření HO v roce 2012 – Dušan Vystavěl 

Byla zhodnocena úroveň závodů OŽ, organizace byla vždy na velmi dobré úrovni, 
všichni pořadatelé si zaslouží pochvalu. Bylo vyzdvihnuto uspořádání dvojzávodu 
oddílem PTE.  
Velmi dobře bylo hodnoceno uspořádání významných soutěží ČSOS v HO oblasti a 
účast a vystoupení žákovského družstva Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva. 

  
Byla předložena informace o hospodaření oblasti za rok 2012. 
Stav na účtech k 11.10.2012:  
- středisko 27 (účelová dotace na mládež a vlastní prostředky) 21 031,- Kč* 
- středisko 46 (Sportovní centrum dětí – SCD)   32 348,- Kč**  
- středisko 47 (Sportovní centrum mládeže –  SCM)  54 569,- Kč***  
Komentář Dušana Vystavěla, předkladatele zprávy : 
* Rozdíl mezi částkou uvedenou v materiálu k jednání (21 355,- Kč) a správnou 
částkou (uvedenou v tomto zápise) byl způsoben chybným zaúčtováním platby za 
doménu obhana.cz 
** Rozdíl mezi částkou uvedenou v materiálu k jednání (7 348,- Kč) a správnou 
částkou (uvedenou v tomto zápise) byl způsoben tím, že oddíl OB Ptení dosud 
nedodal fakturu za soustředění koncem září. V materiálu k jednání VH byl uveden 
předpoklad 25 000,- Kč. Tato, ani jiná částka dosud nebyla fakturována, proto 
správný stav k 11.10. je uveden v tomto zápise.  
*** Rozdíl mezi částkou uvedenou v materiálu k jednání (54 969,- Kč) a správnou 
částkou (uvedenou v tomto zápise) byl způsoben mým nepochopením účetních 
dokladů „Obratová a zůstatková předvaha“ a „Hlavní knihy účtu střediska 47“. Zprávu 
jsem chystat v časovém presu a za chybu se omlouvám. V tomto zápise je uvedena 
již správná částka. Správně zaúčtované položky jsou tyto : 
Stav na konci roku 2011  63 069,- Kč  (28.12.2011 došla částka 45 000  

Kč z Nadace OB)  
 Mapy na soustředění Držková - 2 500,- Kč 
 Částečná úhrada nákladů  
 soustředění Zlaté Hory  - 6 000,- Kč 
 Stav k 11.10.2012   54 569,- Kč 



Žádné jiné účetní doklady týkající se činnost SCM - např. za soustředění Španělsko 
(částku + /- dar/faktura Petra Horváta neuvádím, protože na celkový výsledek nemá 
vůbec vliv) či soustředění Držková nebyly k 11.10. předloženy ke kontrole 
(spolupodepsání) předsedovi, či místopředsedovi oblasti a rovněž nebyly doručeny 
sekretáři OLKO ČSTV k proplacení.  

  

 
4. Zpráva o využití, stavu (plán nových nákupů)  a hospodaření oblastní sady SI - 

Mirek Chmelař  
Byla přednesena informace o využití SI v roce 2012, o stavu materiálu, o hospodaření 
s oblastní sadou a byl navržen plán nákupu a oprav do začátku sezony 2013 – viz 
příloha zápisu. 
 
Stav na účtu k 31.12.2011     15 989,- Kč 
Příjmy (odvody ze závodů v roce 2012)  41 910,- Kč 
Příjmy ze závodů do konce roku   11 350,- Kč 
Výdaje v roce 2012     22 528,- Kč 
Předpokládané výdaje do konce roku 2012    9 535,- Kč 
Předpoklad zůstatku k 31.12.2012   37 186,- Kč 
  

 Aktualizovaný seznam materiálu je zveřejněn na stránkách HO.  
 Doporučení – staré lampiony používejme na označení shromaždišť, na křižovatkách a 
 parkovištích apod.. 
 

 
5. Zpráva o činnosti SCM za rok 2012 a plán činnosti na rok 2013 – Marek 

Petřivalský.  Vedoucí SCM poděkoval realizačnímu týmu SCM (Petr Hynek, Petr 
Skyva – včetně správy webových stránek SCM a SCD) a pozitivně hodnotil 
spolupráci s družstvem žactva. V roce 2012 byly uspořádány jarní přípravné 
soustředění ve Španělsku, velikonoční soustředění zaměřené na terény MČR KT, a 
mapové soustředění ve Zlatých Horách. Plánované letní soustředění bylo zrušeno 
z důvodu nízkého zájmu pro termínovou kolizi se soustředěními oddílů HO. Na 
podzim ještě budou připraveny mapové soustředění při OŽ ve Šternberku a podzimní 
přípravné soustředění v Jeseníkách.  Podrobná zpráva bude na stránkách SCM do 
15.11.2012.   
Příprava roku 2013: Předběžný plán činnosti SCM na rok 2013 je zveřejněn na webu 
SCM. Ke stávajícímu realizačnímu týmu se připojí Ivana Kašparová, nadále bude 
rozvíjena spolupráce s družstvem žactva a koordinace přípravy talentů s oddíly HO. 
Nejpozději do 15.11. bude s jednotlivými oddíly HO projednán seznam nově 
navrhovaných členů SCM.  
 
 
 

6. Zpráva o činnosti družstva žactva za rok 2012 a plán činnosti na rok 2013 – 
Kristýna Skyvová, Dušan Vystavěl. 
Zpráva o činnosti družstva žactva bude na stránkách SCD do 15.11.2012. Velmi 
dobře bylo hodnoceno úspěšné vystoupení žáků na Vyzývacím  poháru při závodech 
na Helfštýně a Lipníku nad Bečvou a na MČR oblastních výběrů  - nejlepší umístění 
od roku 2007 – 4. místo. Nejvýznamnější závody v roce 2013 budou Vyzývací pohár, 
MČR oblastních výběrů a LODM ve Zlíně – zde ale jen účast 4 závodníků. Nominační 
kritéria navrhnou do 31.1.2013 Zuzka Štrajtová a Dušan Vystavěl, ke konzultaci 
budou přizváni Zdeněk Janů, Jarda Strachota a Tomáš Novotný. V roce 2014 bude 
poprvé OB součástí zimní ODM na Vysočině. Bylo ustanoveno žákovské družstvo 
LOB jehož vedením byly pověřeny Kristýna Skyvová a Ivana  Kašparová. Poděkování 
patří všem, kteří zabezpečují činnost žákovského družstva a podílí se na organizaci 



tréninků a soustředění. Příprava roku 2013 : nejpozději do 15.11.projednat 
s jednotlivými oddíly seznam nově navrhovaných členů SCD.  
Celková zpráva bude doplněna, zprávy v průběhu roku byly aktuálně doplňovány na 
webu SCM a SCD. 
 

7. Informace oblastního kartografa, přehled map oblasti – Luděk Krtička nebyl na 
VH HO přítomen a Zpráva o evidenci map v Hanácké oblasti v roce 2012, jejíž 
součástí bude podrobný přehled map v roce 2012, bude vypracována v průběhu 
listopadu 2012 a bude zveřejněna na stránkách HO.   

 
 

8. Volba delegátů na shromáždění sekce OB a na Valnou hromadu ČSOS – Marek 
Petřivalský 
Na Valnou hromadu ČSOS byl zvolen Dušan Vystavěl. Na Shromáždění sekce OB  
byli zvoleni David Aleš, Kristýna Skyvová a Dušan Vystavěl.  Valná hromada ČSOS i 
Shromáždění sekce OB se uskuteční v Praze 8.12.2012.  
 
 

9. Různé 
- bylo rozhodnuto, že do soutěže žákovských družstev budou v roce 2013 

započítávány jen závody jednotlivců. 
- poděkování Jirkovi Otrusinovi za vyhodnocení soutěže žákovských družstev 

v posledních třech letech. Od roku 2013 počítání soutěže a zveřejňování na 
webu přebírá Krisýna Skyvová.  

- byla diskutována termínovka zimní ligy. Koordinátorem a zpracovatelem 
výsledků byl stanoven Jan Jakob – v současnosti je doladěna termínovka do 
konce roku 2012. 

- poděkování Dušanovi Vystavělovi za koordinaci a zpracování výsledků 
v minulých letech. 

- poděkování Mirkovi Chmelařovi za starost o oblastní sadu SI. 
- poděkování Tondovi Sklenářovi za okamžitou pomoc při závodě zraněnému 

Martinovi Poklopovi – byl předložen návrh na udělení ceny Fair Play – 
zabezpečí Mirek Hlava 

- bylo rozhodnuto o uspořádání školení rozhodčích 3. třídy při podzimním 
soustředění ve Šternberku – zodpovídá Mirek Hlava 

- byl předložen návrh na start závodu OŽ na 10.00 hodin – nebylo schváleno, 
start zůstává v 11.00 hodin 

- byla diskutována možnost nákupu „Smajlíků“ do oblastní sady a jejich využití 
– David Aleš spolu s Kristýnu Skyvovou připraví podklady v dané 
problematice – bude uzavřeno na mimořádné Valné hromadě HO 29.11.2012. 

- bylo upozorněno, že v kategorii D,H10N se závodník v případě chybějící 
kontroly nediskvalifikuje, ale připočítává se časová penalizace. 

- bylo upozorněno, že výsledky některých závodů (ASU, OOL, 3 denní KON) 
nejsou nahrány v databázi výsledků 

- při projednávání bodů programu 3,5 a 6 probíhala bouřlivá diskuze 
ohledně financování, účtování činnosti, fungování a právního statutu 
Krajského svazu, SCM a SCD. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi 
závažnou oblast, Valná hromada rozhodla o svolání mimořádné Valné 
hromady HO na 29.11.2012. Valná hromada se uskuteční od 16.00 v DDM 
v Olomouci. Pozvánku na tuto mimořádnou VH rozešle předseda oblasti 
Dušan Vystavěl nejpozději do 15.11.2012. Za každý oddíl/klub se může 
zúčastnit pouze jeden hlasující zástupce, další členové oddílu/klubu 
však můžou být přítomni jednaní mimořádné VH jako hosté. Předseda 
oddílu/klubu potvrdí (písemně nebo emailem) řídícímu mimořádné VH 
kdo bude mít oprávnění za oddíl/klub hlasovat.  



- na VH je třeba připravit následující materiály: 
- výhody členství v OLKO ČSTV – připraví Dušan Vystavěl 
- výhody vzniku Občanského sdružení (dále OS) pro SCM popř. Oblastní svaz 

– připraví Marek Petřivalský včetně návrhu stanov OS 
- zkušenosti z Jihočeského kraje, kde funguje OS – Kristýna Skyvová 
- problematika způsobu toku financí z ČSOS v současném stavu a při případné 

existenci oblastního svazu jako OS – David Aleš 
- bylo rozhodnuto, že všechny výše uvedené podklady budou zaslány na 

všechny oddíly emailem nejpozději do 22.11.2012 

 
10. Usnesení 

VH HO schvaluje kalendář závodů HO na rok 2013 a  zprávy uvedené v bodech 3,4,5 
a 6 a schvaluje delegáty na VH ČSOB a shromáždění sekce OB s hlasovacím 
právem. 
VH schvaluje ustavení a odpovědné osoby žákovského družstva Hanácké oblasti / 
Olomouckého kraje v LOB.  
VH svolává mimořádnou VH na 29.11.2012. 
VH bere na vědomí informace uvedené v bodě 7. 

 
V Olomouci, dne 5.11.2012 
Vypracoval: Jindřich Smička 
 
 
 


