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Zápis z jednání  Pléna č.9/2022  OSÚ AD SLČR 

V Praze  dne 20.4.2022 

Přítomni: M.Kárník, Z.Dřevěný, V.Kánský, J.Bogdálek, M.Balej, V.Dostál, J.Sedláček, 

K.Soukup, R.Souček, L.Forejtek, D.Štrougalová, O.Kaděrka 

Omluveni: P.Ochmann, V.Langmaierová 

Hosté: M.Jaroušová 

Program: 

1.Kontrola zápisu a usnesení 

2.Informace o činnosti Rady úseku 

3.Zprávy reprezentačních družstev 

4.Zpráva o hospodaření OSÚ AD SLČR, rozpočtové provizorium OSÚ AD SLČR 

5.Návrh Stanov SLČR předložených VV SLČR 

6.Pozvánka VH OSÚ AD SLČR 

7.Jednací řád, volební řád, organizační řád VH OSÚ AD SLČR 

8.Různé 

1. Plénum schválilo navržený program PRO 12. Kontrola zápisu a usnesení 

proběhla bez komentáře. 

2. Informace předsedy L.Forejtka, zpráva předložena písemně, okomentovaná 

ústně. 

3. Zprávy okomentovány předsedou a předloženy písemně. Diskuze: O.Kaděrka 

nastavit nový trend u kategorie žactva. Proběhla diskuse na téma trénink 

versus množství závodů u kategorie žactva a předžactva. Předseda OSÚ navrhl 

vytvoření pracovní komise, která by měla do konce léta přijít s návrhem řešení 

závodů žactva a předžactva. Po živé diskusi plénum navrhlo usnesení k tomuto 

tématu. 

4. Zpráva o hospodaření předložena písemně, M.Štěpán okomentoval. Apeloval, 

aby se vyúčtování krajů a RD nosilo průběžně.  Nebudou dividendy 

s akciových společností  Pece a Špindlerova Mlýna. FIS zkrátila příspěvek 

národním asociacím. Rozpočet je velmi napjatý. Návrh pléna, aby zpráva o 

hospodaření byla doplněna o text: „V případě navýšení příjmu OSÚ AD budou 
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tyto rozděleny v pořadí do kapitoly 4500 – územní celky do výše rozpočtu roku 

2021, poté kapitola 2200 – RD a 2100 RDJ. 

Návrh schválení provizoria s doplněním textu byl přijat. PRO 11 – Proti 0 – 

Zdržel se 1 

5. Návrh Stanov SLČR- VV nenavrhl na projednání na konferenci SLČR. Stanovy 

okomentoval Oťas Kaděrka, který byl součástí přípravné skupiny.  

 

6. Pozvánka VH. Plénum souhlasí s navrženou pozvánkou na letošní VH OSÚ AD, 

s požadavkem na doplnění dvou našich zemřelých kolegů, pana M. Novotného 

a pana M. Kopeckého  pro tichou vzpomínku delegátů a hostů VH. PRO 12 

 

 

7. Jednací řád doplněn bod o bod vystoupení na kandidáta v délce 15 min PRO 

12 

Volební řád-doplněn čl.2 bod 5 činnost komise zajišťuje předseda komise 

zvolený členy komise. Jednací a Volební řád předložený radou OSÚ AD s výše 

uvedeným doplněním byl přijat: PRO 12 

Různé: 

1. Předseda informoval plénum o vyškrtnutí SP žen v roce 2023 z kalendáře FIS. 

Úsek ve spolupráci s VV SLČR a Romanem Kumpoštem tuto situaci intenzivně řeší. 

Snahou je navrácení tohoto závodu zpět do kalendáře pro rok 2023. 

2. Proběhla diskuse nad návrhem VV SLČR ohledně navýšení členských příspěvků a 

návrhem jejich dělení územním celkům. Návrh bude projednáván na konferenci 

SLČR. 

 

Usnesení. 

1. Plénum souhlasí s předloženým návrhem Statutu OSÚ AD SLČR  s předloženými 

změnami. Návrh Statutu bude předložen VH OSÚ AD ke schválení.  

2. Plénum ukládá  TRž ve spolupráci s komisí mládeže  připravit návrh systému 

závodů s cílem snížit počet osobostartů a omezit cestování a zvýšit prostor pro 

trénink.  

 

Plénum přijalo usnesení. PRO 12 

 

Zapsala M.Jaroušová, ověřil L.Forejtek 

  


