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                                                      Z P R Á V Y  č. 9 – 2014/2015  

                                               ze dne 21.5. 2015 v Mostě 

Přítomni:  J. Popelka, L. Kult , J. Bukovský, P. Hojer, M. Smák, V. Kobera (telekonference)    

Omluveni:   

Hosté:  J. Stýblo 

Program: 

1) Kontrola zápisu z minulého jednání 
2) Propozice soutěží pro ročník 2015/2016 - schválení 
3) Příprava oslav 110 let NH – zhodnocení průběhu akce a výsledků 
4) Zpráva STÚ, DÚ, ÚM a ÚR 

5) Různé 
 

1) Předseda OSK zahájil jednání a požádal o schválení či doplnění navrženého programu. 

Program byl schválen v navrženém znění. Byla provedena kontrola zápisu z minulého 

jednání. 

      Usnesení č. 10/2015  

b) Ukládá všem členům OSK připravit si návrhy na zlepšení organizace konání ZHP a ZLM 

–     zajištění účasti ze všech oblastí – finanční sankce OSK za neúčast u ZHP i ZLM 

(zejména i na čtvrtfinálových a semifinálových kolech u ZLM, kde pořadatelé hradí 

náklady na halu a rozhodčí a při odmítnutí účasti přihlášených družstev dochází 

k fin. ztrátám) 

– do propozic ZLM zapracovat možnost účasti pořadatele akce – nutno zohlednit 

postupový klíč 

– zvážit celkově úpravu postupového systému 

– celkově hodnoceno jako pozitivní krok a je doporučeno pokračovat 

Usnesení č. 16/2015 

a) OSK schvaluje zápis z posledního jednání OSK  

 

2) Propozice soutěží pro ročník 2015/2016 - schválení 

Předseda STÚ a ÚM předložili návrh Propozic, ke kterému byly diskutovány připomínky.   

Usnesení č. 17/2015 – OSK bere zprávu na vědomí   

a) schvaluje Propozice soutěží ročníku 2015/2016 a ukládá předsedovi STÚ zaslat 

Propozice všem oddílům v OSK 

       Z: M. Smák    T: 31.5. 2015 
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3) Příprava oslav 110 let NH – zhodnocení průběhu akce a výsledků 

Předseda OSK informoval o získání dotace od KÚ v Ústí nad Labem a požádal o návrh 

dalšího vhodného využití nakoupených míčů, které byly určeny pro reprezentování 

oblasti (pořadatelským oddílům Superpoháru po 8 míčích, ostatním dle počtu 

mládežnické základy).  

Vyúčtování dotace musí být provedeno dle smlouvy, která bude v nejbližších dnech 

podepisována. 

Na základě předběžných jednání bude dořešeno vyfakturování stravování výběrů OSK od 

všech 4 pořadatelů s požadavkem na vyfakturování v souladu s Propozicemi akce. 

Usnesení č. 18/2015 – OSK bere zprávu na vědomí a 

a) ukládá předsedovi OSK zajistit vyúčtování dotace nejpozději do 10.6.2015 

b) schvaluje rozdělení a využití nakoupených míčů oddílům pro další rozvoj 

mládežnické základny dle předem schváleného klíče 

 

4) Zpráva STÚ, DÚ, ÚR a ÚM 

a) informace o žádosti SK Chomutov NH upravit rozpis utkání v kategorii dorostenek dle 

nového rozpisu nadstavbové části I. ligy žen (Litvínov 22.5.2015, Most – v jednání) 

b) podána informace o vydání Zpravodaje STÚ, DÚ, ÚR a ÚM – bude zaslán do oddílů 

nejpozději ve 22. Týdnu 

c) předseda ÚM navrhl předávající pohárů nebo medailí vítězným týmům oblastního 

přeboru 

6.6. 2015 starší žáci…p. Popelka 

                  starší žačky…p. Hojer 

13.6.2015 ml. žáci…p. Kult 

                   ml. žačky…p. Tomčík 

dorostenci…p. Hojer 

dorostenky…p. Hojer 

muži…p. Kobera 

ženy…p. Smák    

Usnesení č. 19/2015 – OSK bere zprávu na vědomí a  
a) schvaluje předehrávku utkání dorostenek č. 321, rozh. Kult na den 22.5.2015 

v 17,00 hod.  

 

5) Různé     

a) předseda OSK informoval o průběhu VH KO ČUS v Ústí nad Labem – proběhla 

doplňující volba 1 člena rady – zástupce Svazu sportovní gymnastiky 

b) v rámci jednání VH byla diskutována otázka spolufinancování sportovní činnosti 

z úrovně kraje (stejný podíl ČOV a KÚ v Ústí n.L. – cca 2,85 mil. Kč z každé strany) – 

návrh na dorovnání bude řešit zastupitelstvo kraje 
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c) předseda OSK informoval o průběhu konference na téma financování sportu za účasti 

hejtmana kraje p. Bubeníčka a předsedy ČUS p. Jansty 

Usnesení č. 20/2015 – OSK bere zprávu na vědomí  
 

Příští jednání OSK bude dne 11.6. 2015 v areálu Baníku Most NH v 17,00 hod.  

 

                                                                               Ing. Josef Popelka, v.r. 

                                                                          předseda Severočeské OSK 


