
Zápis ze schůze předsednictva POOB 12.10.2015

Přítomni: Borovička, Forstová, Janata, Kurfürst, Němečková, Sysel, Šubrt

Byl schválen návrh termínové listiny oblastních soutěží na rok 2015 po prvním kole výběrového řízení, zbývá několik volných
termínů. Bylo vypsáno druhé kolo výběrového řízení s uzávěrkou 15.11.2015.

Byli schváleni delegáti na VH sekce OB Brettlová, Forst. Další delegáti jsou v jednání.
Kontrolou SI sad po posledním závodu oblastního žebříčku byl pověřen J. Dlouhý.
Byla schválena dotace na mapu Rumpál (SCP) ve výši 1000 Kč a Kamenná (VSP) ve výši 3000 Kč.
Byly schváleny dotace na závody Pražského žebříčku pro pořádající pražské oddíly: SCP, VSP a PGP. Všem dle HS.
Byl schválen příspěvek na vícenáklady jarního závodu SCP ve výši 1500 Kč, podzimních závodů VSP ve výši 2000 Kč a podzimního

závodu PGP ve výši 2000 Kč.
Všechny pražské oddíly pořádající oblastní žebříčky vystavily nebo vystaví faktury za technické zajištění závodu ve výši dotace +

přiděleného příspěvku na pořádání.
Platby odvodů a fakturaci dotací reviduje J. Němečková (z jara chybí odvod KAM, LBE a dotace TAP, s podzimními pořadateli se
dotáhne v listopadu).
Platy za známé zápůjčky SI sady proběhly s výjimkou KAM (duben), LBE (červen), DKL (září) – revize plateb do konce září viz
evidence zápůjček na https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X3501JlL1Yup2gnUF-4Cn7Ei7BEI19pT1NVB_iAAJP0/edit?
usp=sharing

Na dopravu žactva na MČR žákovských výběrů přispěje PSOS částkou 200 Kč/žáka. Oddíly, které zajistily dopravu žákům startujícím
samy, mohou vystavit faktury za zajištění dopravy.

Prostřednictvím PTU bude opět požádáno o granty Hl.M.Prahy na podporu soutěží – Dny s mapou v pražských lesoparcích (technické
zajištění závodů – rozhodčí, časomíra, zpracování výsledků; diplomy a medaile za celkové výsledky; aktualizace map atp.) 
a dále na Celostátní finále Přeboru škol (technické zajištění závodu, mapové podklady a aktualizace mapy; ceny pro vítěze a pamětní
předměty pro všechny účastníky atd.)
Termín do 18.11.2015, zajistí J. Němečková, D.Plochová.

Opět se pokusíme uspět v programu Rozvojových projektů, kde se jedná hlavně o prostředky na trenéry mládeže pro oddíly s činností
mládeže.

Zpracováním závěrečné zprávy o činnosti SCM a nového projektu SCM pro žádost o grant Nadace OB byli pověřeni J, Němečková a
T. Landovský.

Zpracováním nového projektu SCD pro žádost o grant Nadace OB byla pověřena D. Plochová.

Termín a místo příštího jednání bude oznámeno mailem.

Zapsala Jarmila Němečková


