Zápis ze 40. schůze VV PŠS
ze dne 29. 11. 2016

Přítomni: J. Hruška, J. Kovář, R. Wadura, R. Kubíček, P. Háse, V. Pivoňka
Hosté:
Omluveni: J. Kropík
Schůze se konala v hrací místnosti Unichess, U Průhonu 24, Praha 7. Byla zahájena v 18:15 a
ukončena 22:10.
Program:
1. Kontrola plnění úkolů
2. Informace z komisí (Předsedové komisí)
- STK, KM, TMK, KR, KMK, KD
3. Příprava konference (materiály, organizace)
4. Návrh rozpočtu
5. Připomínky k webovým stránkám
6. Různé
1. Kontrola plnění úkolů
Úkol 35/5: VV uložil předsedům odborných komisí připravit návrh krátkodobých (rok
2016) i střednědobých cílů svých komisí (2016-2018). Termín: 29.3.2016 POSUN
TERMÍNU do příštího řádného VV
Úkol 36/3: VV uložil předsedovi KD připravit metodiku pro oddíly, jak žádat hl.m. Prahu
(resp. městské části) o dotace. Termín: 30.6.2016 V. Pivoňka připravil metodiku, jak
žádat o dotace pro oddíly, a rozeslal VV k připomínkám. POSUN TERMÍNU na
31.1.2017
Úkol 38/1: VV uložil předsedovi KD připravit ve spolupráci s předsedy příslušných komisí
(TMK, KM, STK) návrhy žádostí o dotace magistrátu hl.m. Prahy, a to na trenérskou
činnost, soutěže družstev a přebor Prahy jednotlivců. Termín: 15.10.2016 Žádost o
dotaci hl. m. Prahy na celopražské turnaje (Přebor Prahy, Přebor škol) byla podána.
ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO
Úkol 38/2: VV uložil předsedovi TMK připravit plán čerpání dotace na kalendářní rok
2016 a domluvit způsob čerpání s hospodářem PŠS. Termín: 15.10.2016 SPLNĚNO
2. Informace z komisí (Předsedové komisí)




STK (informoval J. Kovář)
o Bylo zveřejněno rozlosování Přeboru Prahy družstev na sezónu 2016-17.
Soupisky budou připraveny k termínu konference. Jejich přípravu ztěžují chyby
na soupiskách, (ne)registrace hráčů a např. dva oddíly mají jednoho hráče na 4
soupiskách.
o Přebor Prahy v bleskové hře jednotlivců bude pořádat SK Oáza dne 6.12.2016.
KM
o Proběhl Memoriál Jana Weisgraba - Přebor Prahy juniorů v bleskovém šachu
2016 (vítězem Kilián Slovák, se stejným počtem bodů byl 2. Vojtěch Pařízek).



TMK
o R. Kubíček informoval, že rozpočet TMK bude mírně překročen (do 5%).
Proběhla podpora trenérů na Mistrovství Čech.
o J. Hruška doporučil získat zpětnou vazbu od rodičů ohledně podpory talentů (dle
informací od rodičů neprobíhá optimálně komunikace svaz-trenéři-rodiče/hráči
z listiny talentů).



KR
o P. Háse informoval, že je dost zájemců o školení rozhodčích III. třídy
(seminář+test pro zájemce), které proběhne 3.12.2016 na Strahově.



KMK
o Dne 24.11.2016 se konal v zasedacím sále Úřadu MČ Praha 5 Slavnostní večer
Věry Menčíkové. V rámci večera proběhla simultánka 19 dětí proti WGM Julii
Movsesjan a WGM Kateřině Němcové, účastníci obdrželi knihu o Věře Menčíkové
od PŠS. Večera se účastnil starosta městské části Prahy 5 Lukáš Herold,
předseda ŠSČR Viktor Novotný, nejlepší český hráč David Navara a Josef Čermák
– iniciátor Roku Věry Menčíkové a zakladatel společnosti Sokrates 2001, která
večer spolupořádala. Cenu Věry Menčíkové získaly WGM Jelizaveta Bykovová (in
memoriam), IM Nina Hrušková Bělská (in memoriam), WGM Květa Eretová, WFM
Hana Modrová a WGM Kateřina Němcová.



KD
o V. Pivoňka informoval, že na rok Věry Menčíkové udělil magistrát hl. m. Prahy
grant ve výši 100 tis. Kč a MČ Praha 5 dotaci 40 tis. Kč.
o Byla podána žádost PŠS o dotaci hl. m. Prahy na celopražské turnaje (Přebor
Prahy, Přebor škol), viz výše.

3. Příprava konference (materiály, organizace)



J. Hruška předložil VV materiály pro konferenci PŠS (zprávu VV PŠS a jednotlivých
komisí). J. Kovář představil zprávu o hospodaření za rok 2016. VV všechny materiály
projednalo a odsouhlasilo.
Dále byly řešeny organizační záležitosti týkající se konference (příprava místnosti,
prezenční listiny, příprava voleb delegátů na celostátní konferenci a personální
zajištění jednotlivých komisí – mandátové, návrhové, pracovního předsednictva).

4. Návrh rozpočtu


J. Kovář předložil a vysvětlil návrh rozpočtu na rok 2017, a to v návaznosti na
očekávané plnění rozpočtu roku 2016
Usnesení 40/1: VV schvaluje návrh rozpočtu PŠS na rok 2017 ve znění navrženém J.
Kovářem. Jednomyslně SCHVÁLENO
5. Připomínky k webovým stránkám


J. Hruška představil nové webové stránky PŠS, které budou zveřejněny na konferenci
PŠS. Členové VV je okomentovali.

6. Různé


R. Wadura informoval o tom, že RK má povinnost zaslat ŠS ČR do konce listopadu
kontrolní zprávu o plnění informační povinnosti PŠS pro účely vyplacení dotace
z rozpočtu ŠS ČR položka V10.8. „Organizace sportu v KŠS“. RK již byla informována
a zašle kontrolní zprávu co nejdříve.

Usnesení 40/2: VV konstatuje, že zápis z 39. schůze objektivně zaznamenal průběh
jednání.
Termín 41. schůze VV PŠS bude v 1. čtvrtletí roku 2017.
Zapsal dne 29.11. 2016: R. Wadura
Ověřil: J. Hruška

