Okresní sportovní sdružení Teplice, Kollárova č.1879/11
Zápis č.4/2014
z jednání VV , které se konalo 19.září 2014 v sekretariátu OSS Teplice.
Přítomni: pp. Ing. Hadraba, Ing. Rubášová, Mašek Vl., Mašek Jiří, Pavla Šiklová.
Program:

1. Kontrola usnesení
2. Administrace projektů MŠMT (III.,IV) r.2015
3. Přihláška nového klubu do ČUS
4. Různé

1. usn.č.3/1 – splněno, usn.3/2 – splněno
2. Předsedkyně informovala VV o projektech (činnost TJ/SK, údržba TVZ), které byly
ve spolupráci se SK zpracovány a podány. Celkem za naše TJ/SK bylo podáno 20 žádostí na
r. 2015: Program IV- FAČR 5, ČUS l, III – ČUS 13 + l SCS (OSS).
3. Přihláška Sportovního klubu LEÓNIDÁS GYM MUAY THAI TEPLICE k dobrovolnému
sdružení v ČUS ve smyslu směrnice ČUS č.2/2013. Výkonný výbor projednal přihlášku a
souhlasí s přijetím k 19.září 2014 do ČUS. SK bylo přiděleno ev. č. 3509169, viz. usnesení
4/1.
4. Různé
-

VH ČUS – 27.září se uskuteční v Nymburce VH ČUS.VV deleguje za náš region předsedkyni
OSS Pavla Šiklovou.
Předsedkyně informovala o přípravě ankety „Nej..sportovci. Vyhlášení nejlepších sportovců
Teplicka se uskuteční 27.ledna 2015 v Krušnohorském divadle. viz. usnesení 4/2.
17.září se uskuteční v Praze konference, která se týká financování sportu v regionech. Účast –
p. Šiklová P.
Předsedkyně informovala o požadavku z ČUS (hodnocení krajského manažera) formou
dotazníku. Za Teplice splněno.
Předsedkyně informovala VV o placení čl. příspěvků z TJ/SK. viz. usnesení 4/3.
Program „Sportuj s námi na r.2015“. Zatím nemáme žádné informace.
Předsedkyně informovala VV o vyplnění tabulky pro ČUS o výši finanční podpory sportu v
okresních městech. Splněno v termínu.
Výkonný výbor projednal návrh předsedkyně OSS o příspěvku ( 5,-Kč/km) na dopravu pro
pracovníky OSS v rámci pracovní cesty vlastním automobilem. viz. usnesení 4/4.

Usnesení:
č.4/1 - VV odsouhlasil přijetí SK LEÓNIDÁS GYM...Teplice. Předsedkyně/manažerka
SCS vyrozumí písemně SK o přijetí. Termín : ihned.
č.4/2 - VV souhlasí s přípravou ankety Nejlepší sportovci Teplicka. Manažerka SCS
bude písemně informovat TJ/SK k předložení návrhů na sportovce (posílat
na Deník + OSS). Termín : říjen 2014
č.4/3 - VV kladně hodnotil přijetí čl. příspěvků z TJ/SK. Pověřil p. Šiklovou, aby písemně
upozornila ty TJ/SK, které ještě čl. příspěvek nezaplatily. Termín : říjen 2014
č.4/4 - Výkonný výbor odsouhlasil „vnitřní předpis OSS“ o poskytnutí příspěvku pro
pracovníky OSS na dopravu v rámci pracovní cesty. Výše příspěvku byla
odsouhlasena ve výši 5,-Kč/1 km. Platnost předpisu od 17.září 2014.
Jednání VV se uskuteční 3.listopadu 2014 od 12 hod. v sekretariátu OSS.
Zapsala Pavla Šiklová v.r.

