Usnesení konference okresního volejbalového svazu Břeclav,
konané 27.3.2006
Jednáni konference svolal OVS podle článku 13 odst.3 stanov Českého volejbalového svazu
jako řádnou.
Po projednání programu schváleného jednacím řádem se usnáší :
Bere na vědomí :
1. Zprávu o činnosti OVS za období od února 2005 do března 2006 přednesenou
p.Tomáškem
2. Námětovou zprávu o úkolech OVS a metodách jejich plnění v roce 2006 a 2007
přednesenou p.Janíčkem
3. Zprávu o čerpání finančních prostředků od 2/2005 do 3/2006
Schvaluje :
1. Možnost začlenění volejbalových skupin neregistrovaných v ČVS v působnosti OVS
se všemi právy a povinnostmi, které neodporují stanovém ČVS.
2. Změny složení výboru
a. Kooptaci p.Antonína Kraicingera za člena výboru a zároveň ji mění na volbu
člena výboru
b. Uvolnění člena výboru p.Drahoše Maděřiče
c. Volbu člena výboru p. Jana Mihalíka
3. Volbu p.Drahoše Maděřiče členem revizní komise OVS
4. Volbu p.Josefa Janíčka delegátem OVS na VH RS ČSTV. Jako jeho náhradníka (v
případě neúčasti) p.Miloslava Tesaře
Ukládá výboru :
1. Rozpracovat úkoly námětové zprávy přijaté konferencí do plánu práce výboru OVS,
aby proběhly v soutěžním období 2006/2007 okresní soutěže v kategoriích : dospělí,
junioři, žáci.
2. Pro informaci o volejbalové činnosti na okrese provozovat webové stránky na adrese
www.ovsbreclav.tksoft.cz.
3. O vnitrosvazových otázkách informovat oddíly nejméně 2 x ročně Zpravodajem
4. Upravit Organizační řád výboru na Organizační řad OVS tak, aby byla možnost
plného zapojení neregistrovaných volejbalových skupin do činnosti OVS.
5. Zpracovat rozpočet OVS a výhled na rok 2007 s tím, že výdaje nesmí převyšovat
příjmy. Náklady na metodické a sportovní aktivity OVS musí být hrazeny jeho
účastníky nebo mimořádnými příjmy.
Ukládá volejbalovým oddílům:
1. Do 30.4.2006 informovat výbor OVS o organizačním a funkcionářském složení
výboru a oddílů a do 31.5. poskytnout OVS jmenné údaje oddílu vykazované RS
ČSTV v ročním výkazu členské základny.
2. Do 30.4.2006 upřesnit a předat OVS údaje o turnajích pořádaných v roce 2006.
Ukládá výboru OVS
1. Vyhodnotit průběh konference a o přijatých závěrech informovat oddíly do 15.6.2006
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