
Okresní sportovní sdružení Teplice, Kollárova č.1879/11
Zápis č.1/2014

z jednání VV OSS Teplice, které se uskutečnilo 12.února 2014 v sekretariátu OSS Teplice.

Přítomni: pp. Šiklová, ing.Hadraba, ing.Rubášová, Vl.Mašek, Jiří Mašek.

Program :  1. Přihláška nových sport.klubů do OSS Teplice
2. Členská základna k 31.12.2013

                            3.  Různé

l. a) přihláška KLUBU PRO PODPORU OLYMPIJSKÝCH GOLFOVÝCH 
NADĚJÍ, o.s. k dobrovolnému sdružení SK v ČUS ve smyslu směrnice ČUS 
č.2/2013.

                                              Výkonný výbor projednal přihlášku a souhlasí s přijetím k 12.2.2014. KLUBU
                                               bylo přiděleno ev.č.3509166. Viz.usnesení č.1/1
                                       b) přihláška SK VZPÍRÁNÍ TEPLICE k dobrovolnému sdružení SK ve smyslu
                                            směrnice č.2/2013.
                                            Výkonný výbor projednal přihlášku a souhlasí s přijetím k 12.2.2014. SK vzpírání
                                            Teplice bylo přiděleno ev.č.3509167. Viz.usnesení č.1/1
                                    

        2. Členská základna k 31.12.2013 celkem 10 235 členů v 88 TJ/SK. Některé SK/TK 
                  ukončily činnost na vlastní žádost a některým -dlouhodobé neplnění
                  základních povinností vůči okr. organizaci(aktualizace členů,roční uzávěrka)
                  bude  sděleno ukončení činnosti v okr. organizaci. Viz.usnesení č.2/1

      ¨                  3. Yvona Rubášová informovala VV o účasti a úspěchu běžeckého lyžování 
                               na celostátní  ZODM v Kraji Vysočina. Zástupci TJ Lokomotiva Teplice+ Baník
                               Osek získali 6 medailí.     
                4. Předsedkyně OSS informovala o požadavku z centra o spolupráci:
                      a) příjmy z loterií a výdaje na sport v okr.městech/r.2011-2013+ rozpočet 2014/
                          splněno - ,
                                 b) seminář k novele Obč.zákoníku /termín březen?/
                                 c)  rozeslání Výkazů pro TJ/SK 
                                 d) termín VH ČUS 26.duben 2014 v Nymburce. VV pověřuje P.Šiklovou
                                     zastupováním za naši organizaci na VH v Nymburce.
                   Usnesení :
                    č.1/1  - VV přijal a odsouhlasil přijetí nových sport.klubů: SK Vzpírání Teplice a Klub
                                 pro podporu olympijských golfových nadějí. Předsedkyně vyrozumí uvedené
                                 kluby písemně. Termín – ihned
                    č.2/1  -  VV souhlasí s informací o stavu čl.základny k 31.12.2013 a pověřuje předsedkyni,
                                 aby písemně informovala SK/TJ  o jejich ukončení činnosti v okr.organizaci ,
                                 z důvodu neplnění povinností vůči okr.organizaci ČUS.
                                 Termín: do konce února 2014
                                 
                   Termín schůze VV : 26.března 2014, hodina bude upřesněna.

                  Zapsala: Pavla Šiklová v.r.


