Okresní sportovní sdružení Teplice, Kollárova č.1879/11
Zápis č.3/2015
z jednání VV OSS Teplice, které se uskutečnilo 8.září 2015 v sekretariátu OSS Teplice.
Přítomni: pp.Šiklová, ing.Hadraba, Vladimír Mašek, ing.Rubášová
Program:
1. Kontrola usnesení
2. Financování okresních /SCS/
3. Informace o kontrole RK ČUS k programům MŠMT /r.2014
4. Různé
1. Kontrola usnesení : usn.č.2/1 - trvá /termín do 20.10.
2. Financování OSS r. 2015 : předsedkyně informovala VV o výši dotace na činnost organizace. OSS obdrželo 300 000,- Kč a na základě informace z ÚKS obdržíme ještě
cca 100 000,-Kč.
3. Předsedkyně předložila zprávu o kontrole RK ČUS, která byla provedena na OSS 10.6.
Kontrola se zabývala správností využití a vyúčtování dotačního programu MŠMT č.V organizace sportu v r.2014 a dotačního programu č.IV - údržba a provoz sport.zařízení r.2014.
Závěr komise : Kontrolní skupina konstatuje, že využití státních dotací u kontrolovaných
subjektů proběhl v r.2014 v souladu se zásadami MŠMT a metodickým pokynem ČUS.
Nebylo třeba stanovit žádná doporučení či nápravná opatření, spíše naopak vyslovit vedení
OSS Teplice uznání a poděkování za jejich práci. VV OSS vzal informaci na vědomí.
4. Různé
- VH OSS Teplice : 9.listopadu 2015 od 16 hodin ve školní jídelně u Gymnázia v Teplicích.
VV souhlasí, aby na VH byl pozván JUDr. Karel Poupě /poskytnutí informací k provedení změn
stanov,registrace na Krajském soudu/.
viz.usnesení č.3/1.
- Nejlepší sportovec junior 2015: předsedkyně OSS podala informaci o "Vyhlášení nejlepšího
sportovce junior 2015, kterou organizuje METROPOL pro Ústecký kraj. Předsedkyně
p.Šiklová osloví SK/TJ a 5 nominovaných juniorů za okres odešle do 11.9. do Metropolu.
- Nový IS ČUS: 30.7. byl SK/TJ poslán dopis - informace o spuštění nového Informačního
systému ČUS, který nahradí stávající "lišku" (evidence členů,pasport,výkazy...).
Aktualizaci potřebných údajů provedou sami TJ/SK v IS, pokud možno do 30.9.2015.
Usnesení: 2/1 - trvá

3/1- Sekretariát OSS připraví materiály na valnou hromadu : pozvánka,mandát delegáta,
návrh nových stanov OSS. Termín : 13.10., zodpovídá P.Šiklová.

Příští schůze VV : 13. října 2015 od 15,30 hod. v sekretariátu.

Zapsala : Pavla Šiklová

