
 
 

Konference Pražského šachového svazu 
 
Praha, hrací místnost šachového oddílu Sokol Vršovice 
29. listopadu 2012, 18:00 
 
   Konference se zúčastnilo 40 z 46 oprávněných delegátů a 6 hostů nebo členů VV 
PŠS. Jednání probíhalo dle schváleného programu. 
 
Program 
 
•  Úvod (M. Paulovič) 
•  Volba mandátové a návrhové komise 
•  Zpráva o činnosti (M. Paulovič) + diskuze 
•  Zpráva o hospodaření a vyúčtování státní dotace za rok 2012 a návrh rozpočtu 
na rok 2013 (J. Kovář) + diskuze 
•  Zpráva o činnosti revizní komise (P. Pavelka) 
•  Zpráva o činnosti STK (J. Kropík) 
•  Zpráva o činnosti KM (P. Kopta) 
•  Zpráva o činnosti TCM (A. Ambrož) 
•  Zpráva o činnosti KR (R. Fischl) 
•  Diskuze (včetně volby delegátů pro konferenci ŠS ČR) 
•  Zpráva mandátové komise 
•  Zpráva návrhové komise 
•  Usnesení 
•  Předání soupisek soutěží družstev zástupcům oddílů 
•  Závěr konference 



 

Usnesení konference Pražského šachového svazu 

  -  čtvrtek 29. listopadu 2012  - 

 

1) Konference vzala na vědomí zprávu o činnosti výkonného výboru PŠS přednesenou předsedou 
Ing. M. Paulovičem a předložené písemné zprávy komisí za uplynulé období (za komisi mládeže 
předsedou Ing. P. Koptou, za sportovně technickou komisi předsedou J. Kropíkem a za komisi 
rozhodčích předsedou Dr. R. Fischlem). 

2) Konference schválila zprávu o hospodaření za uplynulé roční období předloženou J. Kovářem 
včetně vyúčtování státní dotace a ukládá mu provést rozdělení prostředků získaných z dotace 
(program 5) v souladu s předloženým materiálem na jednotlivé oddíly. 

3) Konference schválila návrh na ponechání výše krajských členských příspěvků pro následující 
sezónu beze změny. 

4) Konference vzala na vědomí přednesenou zprávu revizní komise a ukládá předsedovi komise, 
MUDr. P. Pavelkovi, zpracovat písemnou zprávu za rok 2012 po uzavření hospodaření 
do 2.4.2013.  

5) Konference schválila předložený návrh rozpočtu na rok 2013 a ukládá VV PŠS, jmenovitě 
hospodáři PŠS RNDr. J. Kovářovi, postupovat v souladu se schváleným rozpočtem. 

7)  Konference vzala na vědomí rezignaci Ing. M. Řeháka na členství v revizní komisi a zvolila nového 
člena revizní komise, RNDr. C. Haškovce, CSc. 

8) Konference PŠS zvolila delegáty na konferenci ŠSČR (PŠS má 4 mandáty) ve složení:  

M. Paulovič (Praga), J. Kovář (Černý Baron), A. Ambrož (Bohemians), J. Nový (Vyšehrad),  

náhradníci : J. Čmiko (Oaza), J. Korsa (Bohemians) (v uvedeném pořadí). 

9)  Konference PŠS ukládá delegátům na konferenci ŠSČR prosazovat možnost uvedení hráče 
na 3 soupiskách v soutěžích družstev. 

10) Konference rozhodla ponechat dosavadní formát pořádání III. etapy přeboru Prahy jednotlivců. 

11) Konference vzala na vědomí změnu sídla PŠS na Hanusova 347/16, Box 31, 140 21 Praha 4. 

  

 

V Praze dne 29.11.2012 

 

Návrhová komise konference PŠS:  RNDr. Cedrik Haškovec, CSc.  v.r.     Ing. Milan Paulovič  v.r. 



 


