SMĚRNICE PRO HOSPODAŘENÍ
Jihomoravské oblasti Českého svazu orientačních sportů
1. Rozpočet Jihomoravské oblasti
Hospodaření probíhá na základě rozpočtu schváleného valnou hromadou
Jihomoravské oblasti ČSOS (dále jen VH JmO). Předseda oblasti předloží návrh
rozpočtu na kalendářní rok, který je zpracován na základě předpokládaných
příjmů a výdajů v jednotlivých oblastech příjmů a výdajů v návaznosti na
hospodářskou politiku oblasti. Rozpočet je předkládán v absolutních částkách se
zaokrouhlením na tisíce korun, příspěvky subjektům na stovky Kč. Odchylky od
rozpočtu, které je nutno řešit mezi valnými hromadami, projednává vedení oblasti
a potvrzuje následující valná hromada JmO ČSOS.
2. Příjmy Jihomoravské oblasti
Příjmy mohou být tyto:
• Dotace ČSOS na činnost oblasti
• Příspěvek na talentovanou mládež od ČSOS
• Odvody pořadatelů závodů dle prováděcích pokynů schválených pro daný rok
VH JmO.
• Příspěvky pořadatelů od fondu pojištění SI
• Půjčovné čipů SI závodníkům na závodech Jihomoravské ligy
• Ostatní příjmy (sponzoři, dary, atd.)
• Zůstatek minulého roku
3. Výdaje Jihomoravské oblasti
3.1 Grant na mapovou činnost
Prostředky určené na mapovou činnost se rozdělí mezi úspěšné žadatele o
grant na mapovou tvorbu (úspěšným žadatelem je ten, kdo na nové mapě
uspořádá oblastní závod).
Grantovou komisi tvoří vedení oblasti.
Harmonogram:
• do 31. října – přijímání žádostí;
• do 15. listopadu – vyhodnocení a rozdělení finančních příspěvků.
3.2 Příspěvek na oblastní výběr žactva
Příspěvek na činnost oblastního družstva žactva lze využít pouze na: účast
družstva na Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva, mezioblastní závody
štafet, společné středeční mapové tréninky nebo na tréninková soustředění
tohoto výběru.
3.3 Příspěvek za kvalitu závodu
Je poskytován pořadateli závodu, který uspořádal závod soutěží
Jihomoravské oblasti na základě návrhu oblastní soutěžní komise. Základní
sazbu tohoto příspěvku stanoví prováděcí předpisy k soutěžím Jihomoravské
oblasti.
3.4 Prostředky na ceny pro vítěze soutěží
Ceny pro vítěze soutěží jsou poskytovány v souladu s rozpočtem schváleným
VH JmO.
3.5 Prostředky na činnost Jihomoravské oblasti
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Prostředky na činnost jsou využívány na úhradu nákladů za služby, spotřebu
materiálu, vydávání metodických materiálů, zpracování žebříčku, propagaci,
poštovné, výkony spojů, cestovné, nákup hmotného a nehmotného
investičního majetku a ostatní nakupované služby.
3.6 Prostředky na školení a semináře
Příspěvek na školení a semináře je určen jako částečná náhrada nákladů při
zvyšování kvalifikace trenérů, rozhodčích a kartografů. Účastníci školení a
seminářů si částečně přispívají na úhradu svých nákladů na školení a
semináře v souladu s rozpočtem jednotlivých školení a seminářů.
3.7 Rezervní fond
Slouží zejména k vyrovnání výkyvů v položkách rozpočtu, ke krytí záloh
následujícího kalendářního roku, případně ke krytí jiných mimořádných
událostí.
4. Závěrečná ustanovení
Platnost:
Tato směrnice platí od 1. 1. 2014.
Schválila Valná hromada Jihomoravské oblasti ČSOS dne 28. 11. 2013
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