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Zápis z VH ŽOS ze dne 23.2.2013
Písemný materiál (zaslán všem předsedům oddílů na adresy z registrací 2012):
Pozvánka na VH ŽOS
Jednací řád VH ŽOS
Zpráva o činnosti ŽOS r.2010-2012
Statistika sportovních oddílů naší župy r.2010-2012
Příspěvek ŽOS za činnost a výsledky sportovních oddílů v roce 2010-2012
Čerpání župních grantů r.2010-2012
Program schůze:
1.

2.

Vzhledem k tomu, že v 10 hodin bylo přítomno pouze 10 delegátů, což není nadpoloviční většina a valná
hromada by nebyla usnášeníschopná, začalo jednání v 1015 hodin.
VH zahájil předseda ŽOS br. Trunec v 10.15 hod., přivítal přítomné a přednesl jednotlivé body programu, ke
kterému nebyly připomínky.

3.

Br. Trunec vyzval delegáty VH o minutu ticha pro uctění památky bratra Jaroslava Šplíchala, dlouholetého
předsedy ŽOS.
Proběhlo schválení jednacího řádu a volba pracovního předsednictva VH, komise volební, návrhové
a mandátové. Forma hlasování – zvolená veřejná forma
Dále dle jednacího řádu VH byla schválena volební, návrhová a mandátová komise a bylo konstatováno, že je
přítomno 10 delegátů s hlasem rozhodujícím.
Zpráva o činnosti ŽOS r.2010-2012

4.

Zpráva o činnosti sportovních oddílů byla všem předsedům oddílů poslána e-mailem v materiálech pro VH. Br.
Trunec všechny seznámil s hlavními body. Dále se zmínil o získávání grantů z Par kraje (Všesportovního
kolegia Par kraje) a OS ČOS formou Župních grantů. Dále seznámil přítomné s fungováním župního webu,
poukázal na důležité sekce ŽOS (pozvánky, úspěchy, odkazy na weby oddílů, významné akce, P ŽOS a
formuláře). Br. Trunec informoval o rozdělování příspěvků, grantů ČOS a Krajských grantů. Na závěr svého
vystoupení zhodnotil plnění usnesení minulé VH. „Usnesení bylo naplněno ve všech bodech.“
Plán činnosti na rok 2013.

5.

Br. Trunec informoval o přípravách župních akcí a jejich podpory jak P ŽOS, tak P župy.
Proběhla diskuse ke zprávě o činnosti, dále br. Trunec prezentoval správné vyplňování registrací a grantů ČOS.

6.

Volba nového Předsednictva ŽOS na období let 2013-2015.
Mandátová komise informovala o celkovém počtu přítomných 10 delegátů s hlasem rozhodujícím.
Forma hlasování – zvolená veřejná forma
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
členy Předsednictva ŽOS byli zvoleni br. Vlastimil Stenzl (Městečko Trnávka),
br. Jaromír Hušák (Chrudim), br. Zbyněk Melichar (Přelouč)
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0
následně byl zvolen předsedou ŽOS br. Vlastimil Stenzl (městečko Trnávka)
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VH ŽOS odsouhlasil usnesení dne 23.2.2013 - Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 1
1) VH ŽOS schvaluje – zprávu br. předsedy a místopředsedy
2) Usnesení VH ŽOS:
a) P ŽOS zajistí pomoc při organizování župních soutěží ve vybraných sportech, pro které jsou v naší župě
podmínky.
b) P ŽOS zajistí zpracování registrací všech sportovních oddílů v župě a zašle je v termínu na OS ČOS.
c) P ŽOS bude sledovat průběžně po celý rok činnost sportovních oddílů, které mají povinnost zasílat a
informovat ŽOS o své činnosti, hlavně pořádání akcí a své úspěchy do konce listopadu daného roku.
d) P ŽOS bude zasílat na sportovní oddíly aktuální informace, metodické pokyny a informace o školení přímo
předsedům oddílů uvedených v registracích. Změny předsedy oddílu nebo změny bydliště v průběhu roku
budou písemně hlášeny ihned do župní kanceláře.
e) P ŽOS ukládá všem předsedům sportovních oddílů zajistit u svých členů při sportovních utkáních označení
loga Sokola a tím propagovat naši sokolskou organizaci.
f) P ŽOS bude evidovat a schvalovat žádosti o župní grant a ostatní žádosti (např. o investice).
g) P ŽOS předloží VH rozdělení finančních příspěvků jednotlivě po oddílech v T.J..
h) P ŽOS předloží kritéria pro rozdělování financí – viz směrnice P ŽOS schválená P župy.
i) VH ŽOS schvaluje výsledky voleb.
j) VH ŽOS bere na vědomí příspěvek br. Němečka, který je přiložen k zápisu
k) VHXxx text br. Němečka
Br. Trunec poděkoval za účast všem přítomným a ukončil VH ve 1300 hodin.
Zapsal: br. Pavel Trunec

Ověřil: ses. Nováková

Po VH se sešlo nové P ŽOS a zvolilo si všemi hlasy předsedu ŽOS br. Vlastimila Stenzla.
Rozdělovník: Všem předsedům sportovních oddílů župy, T.J., Župní kancelář, Předsednictvo ŽOS, Předsednictvo
župy a OS ČOS.

