Zápis z členské schůze spolku 25. 9. 2018
I.
Dne 25. 9. 2018 od 17.00 hod. se v Blansku uskutečnila členská schůze spolku Okresní běžecká liga (dále jen
"spolek") za účasti: Jiří Vrtílka, Oldřich Šperka, Jan Procházka, Roman Markel, Martin Nedvěd, Jiří Vymazal,
svolaná dne 16. 8. 2018 svolavatelem Jiřím Vrtílkou.
Nedostavil se: Petr Haresta a Hynek Skoták (omluveni), Tomáš Mokrý

II.
Na programu jednání byly tyto body:
1. Volba předsedajícího členské schůze a stanovení zapisovatele.
2. Volba ředitele Okresní běžecké ligy, z. s.
3. Schválení zprávy o hospodaření za rok 2017.
4. Debata o průběhu aktuálního ročníku OBL.
5. Různé, diskuse.
III.
a) Na členské schůzi se sešlo šest z devíti členů spolku, tzn. že členská schůze byla usnášení schopná.
Sepsáním zápisu o průběhu schůze byl pověřen Jiří Vrtílka.

b) jako předsedající schůze byl navrhnut Jiří Vrtílka. O návrhu bylo hlasováno. Pro bylo šest přítomných,
proti nebyl nikdo, nikdo se nezdržel hlasování. Předsedajícím schůze byl tedy zvolen Jiří Vrtílka.

c) Bylo přistoupeno k volbě ředitele Okresní běžecké ligy, z. s. na další období, tj. do roku 2021. Na pozici byl
navrhnut jako jediný kandidát Jiří Vrtílka. Pro bylo šest přítomných, proti nebyl nikdo, nikdo se nezdržel
hlasování. Po proběhlé volbě byl ředitelem na další období zvolen Jiří Vrtílka.

d) Jiřím Vrtílkou byla předestřena revizní zpráva o hospodaření OBL za rok 2017. Podrobné materiály byly
zaslány v e-mailu dne 16. 8. 2018. Výsledek revizní zprávy byl odsouhlasen všemi přítomnými. Pro bylo šest
přítomných, proti nebyl nikdo, nikdo se nezdržel hlasování.

e) Proběhla debata o průběhu současného ročníku OBL
K dosavadnímu průběhu ročníku se vyjádřil Jiří Vrtílka. Zatím vše probíhá bez problému. Nový závod na
Okrouhlé (Běh kolem sněhuláka) proběhl bez závad. Výsledky měli přes čipovou časomíru a zpracovány
v excelu. Celkem na 13 závodech byl využit systém Martina Nedvěda na zpracování výsledků. Ovládaní je
lehké a i při větším počtu závodníků se to dá zvládnout. Pokud se více zacvičí samotní pořadatelé, tak to bude
skutečně pouze o půjčení techniky.
V rámci Žákovské ligy Tajovský reality je znát slabší účast dětí, ale pokles účasti je zaznamenán obecně na
všech závodech. Nejvyšší účast byla v roce 2015 a od té doby klesá.

Aktuálně je na zvážení, zda oslovovat Půlmaraton Moravským krasem, aby byl zařazen do dalšího ročníku
OBL, případně vést diskusi s pořadatelem Boskovických běhů a Blanenské desítky, zda mají zájem být
zařazeni v seriálu OBL. Jedná se o závody svého druhu a mezi ostatními závody se trošku vymykají. OBL jím
defacto nemá co nabídnout.

f) Různé, diskuse
V rámci diskuse se Jiří Vrtílka dotázal Jiřího Vymazala, zda by bylo v jeho silách se zapojit do delegátské
činnosti. Funkce webaře je teď víceméně v rukách Martina Nedvěda a ostatních delegátů. K tomu Jiří Vymazal
uvedl, že dva závody ročně by měl zvládnout. Delegáti jsou aktuálně čtyři a funkce je to časově náročná.
Určitě by toto zapojení pomohlo.
Se stejným dotazem bude osloven i Petr Haresta.

Členská schůze byla ukončena v 19.00 hod.

Zápis pořídil: Jiří Vrtílka
25. 9. 2018
Restaurace U ledu, Blansko

