3. schůze VV PŠS dne 18.4.2011
Přítomni (bez titulů): M. Paulovič, J. Kovář, R. Fischl, P. Kopta, J. Kropík,
Hosté: P. Pavelka
Schůze se konala v hrací místnosti SK Rapid, 28. pluku 22A, Praha 10 – Vršovice.
Byla zahájena v 17:45.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

kontrola plnění úkolů
zpráva revizní komise (Pavelka)
schválení rozpočtu PŠS, informace o hospodaření (Kovář)
příspěvky z komisí (Kropík, Kopta, Fischl)
různé

1. Kontrola plnění úkolů:
konference:
- ad 2 – konference uložila p. Burešovi přepracovat zprávu o hospodaření a provést její doplnění
za celé uplynulé volební období a předložit strukturované rozčlenění rozpočtu a jeho plnění:
NESPLNĚNO – M. Bureš předal pouze pokladní hotovost, hospodaření nepředal
- ad 11 – konference uložila novému VV a nově zvolenému hospodáři VV provedení řádného
vyúčtování zálohy za poplatky na ELO a zajištění vrácení případného přeplatku:
NESPLNĚNO – do 22.5. bude odeslán dopis hospodářce ŠSČR s žádostí o vrácení přeplatku
45200 Kč na účet PŠS
- ad 12 – konference uložila delegátům na konferenci ŠS ČR prosazovat návrh na změnu ekon.
směrnice (ve smyslu nepožadovat navýšení poplatků od oddílů pracujících s mládeží) a návrh na
zvýšení počtu volných hráčů, hostů a cizinců na soupiskách družstev – návrh na nenavyšování
poplatků pro oddíly pracující z mládeží nebyl konferencí přijat, otázkou úpravy počtu hostů, resp.
systému hostování se má zabývat nový výkonný výbor ŠS ČR (který tím pověří STK):
SPLNĚNO – v diskuzi konstatoval VV, že případné další návrhy je třeba podstatně lépe připravit
(s ohledem na znění souvisejících článků příslušných směrnic ŠSČR a návrhy podat písemně ještě
před konferencí), STK připraví návrh na formulaci změny čl. 3.5.2.b SŘ, která by znamenala
uvolnění omezení počtu družstev, za které šachista může v jedné sezóně hrát do 2.5. a předá
předsedovi STK ŠSČR tak, aby mohlo být řešeno na „velké STK“ v květnu t.r.
- ad 13 – konference pověřila VV PŠS vypracováním návrhu poměrného zastoupení delegátů oddílů
na konferenci PŠS s ohledem na počty členů v oddílech:
NESPLNĚNO – J. Kovář vypracuje do příští schůze VV PŠS návrh několika alternativ včetně
analýzy jejich dopadu na počet účastníků konference
1. schůze VV PŠS:
- zpracovat dokumenty ve smyslu usnesení konference PŠS (viz body 1,2 a 5 výše):
NESPLNĚNO – M. Bureš dosud neposkytl žádné účetní doklady, účetní uzávěrky ani
přepracovanou zprávu o hospodaření
- hospodář zajistí změnu sídla PŠS na adresu PTU ke dni 7.2.2011:
NESPLNĚNO - J. Kovář podá oznámení o změně sídla na adresu Myslíkova 209/5 do 30.4.
2. schůze VV PŠS:
- doplnit seznam členů STK do příští schůze VV (J. Kropík):
SPLNĚNO – členy STK jsou J. Kropík (Rapid), M. Kamlach (Lokomotiva) J. Kovář (Černý
Baron); bude zváženo rozšíření komise o další dva členy
- zveřejnit propozice III. etapy a pravidla pro uspořádání turnajů II. etapy do 10.3.2011 (J. Kropík):
SPLNĚNO

1 (4)

-

-

dořešit inventarizaci materiálu PŠS (hodiny LISA) a navrhnout další postup do příští schůze
výboru (J. Kovář):
SPLNĚNO – 1 kus šachových hodin LISA (pořízeny 1999) komisionelně vyřazen z evidence PTU
dohledat chybějící razítko PŠS a zajistit převzetí do příští schůze VV (J. Kovář):
SPLNĚNO – chybějící razítko č. 2 převzal J. Kovář od bývalého sekretáře PŠS P. Vaška
zveřejnit termín školení rozhodčích na webových stránkách do 28.2.2011 (R. Fischl):
SPLNĚNO

2. Zpráva revizní komise (P. Pavelka):
P. Pavelka informoval VV, že M. Bureš ani přes opakované výzvy neposkytl požadované
účetní doklady k hospodaření PŠS v letech 2008-11. Zároveň bylo konstatováno, že ani
zpráva bývalé RK nebyla v pořádku a obsahovala některá protichůdná tvrzení (zpráva je
přílohou zápisu 2. schůze VV PŠS). Předseda VV PŠS proto požádal P. Pavelku, aby RK ještě
jednou písemně (nejlépe proti podpisu o převzetí) vyzvala M. Bureše k předání těchto
dokladů v termínu do 30.4.2011. V případě, že tak M. Bureš neučiní, obrátí se VV PŠS
s žádostí o pomoc v této záležitosti k orgánům ŠSČR nebo ČSTV, event. orgánům činným
v občansko – právních sporech.
P. Pavelka zároveň informoval VV, že v průběhu měsíce června požádá hospodáře PŠS
o předložení účetních dokladů ke kontrole.

3. Rozpočet a hospodaření PŠS (J. Kovář)
J. Kovář seznámil VV s připomínkami, které k návrhu obdržel. V. Klaus (PORG)
a O. Vedral (OAZA) s návrhem souhlasili, rozpočet připomínkovali pouze A. Ambrož
(Bohemians) a M. Horká (Lokomotiva), nenavrhli však žádnou konkrétní změnu. VV se jejich
připomínkami zabýval a zohlední je při přípravě dalšího rozpočtu. Rozpočet byl poté
jednomyslně schválen (Příloha č. 1).
J. Kovář bude zveřejňovat stav čerpání rozpočtu na webových stránkách PŠS čtvrtletně
(poprvé k 30.4.).
J. Kovář dále informoval VV, že zbývající závazky PŠS z předchozího funkčního období
budou zúčtovány cca do poloviny měsíce května (Sokol Vršovice – přebor jednotlivců
v bleskové hře a konference PŠS, SK OAZA – přebor jednotlivců v rapid šachu a soutěže
mládeže).
4. Zprávy z komisí – STK (J. Kropík):
J. Kropík seznámil VV s definitivními výsledky soutěží družstev, vzhledem k tomu, že
z 2. ligy nespadlo žádné z pražských družstev, snižuje se celkový počet sestupujících družstev
z každé třídy o jedno. Výsledky budou zaslány na zápočet na LOK a FRL, J. Kovář zašle
potvrzení o uhrazení poplatků p. Šmajzrovi.
J. Kropík dále informoval o zahájení III. etapy přeboru Prahy jednotlivců – účastní se 14
hráčů. Bylo dohodnuto, že vzhledem k menšímu počtu hráčů bude cenový fond turnaje
navýšen z rezervy VV PŠS na částku 7400 Kč. V příštím roce bude zváženo navýšení
cenového fondu a tedy rozpočtu III. etapy tak, aby odpovídal úrovni této soutěže v jiných
krajích.
Přebor Prahy jednotlivců v rapid šachu bude uspořádán v polovině června, propozice budou
zveřejněny do 10. května 2011.
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Při přípravě nových soutěží družstev bude zvážen přechod na nový systém úhrad
startovného podobný vyšším soutěžím – platba (optimálně převodem na účet) současně
s přihláškou. Startovné v soutěžích bude uvedeno do souladu s Ekonomickou směrnicí ŠSČR
a budou zohledněny připomínky komise rozhodčích k úpravě sazeb.
5. Zprávy z komisí – KM (P. Kopta):
P. Kopta informoval, že všechny plánované soutěže mládeže proběhly dle plánu, výsledky
jsou zveřejněny na stránkách komise mládeže. VV souhlasil s návrhem hospodáře, aby
smlouvy o pronájmu prostor pro konání soutěží mládeže podepisoval za VV pouze předseda
komise mládeže.

6. Zprávy z komisí – KR (R. Fischl):
R. Fischl informoval, že dne 16. 4. úspěšně proběhlo školení rozhodčích III. třídy, které
zorganizoval ve spolupráci s A. Šimečkem. Zúčastnilo se 18 zájemců (9 z Prahy, 8 ze
Středočeského a 1 z Karlovarského kraje).
7. Různé:
M. Paulovič informoval, že v závislosti na vývoji v ČSTV bude patrně žádoucí získat
vlastní právní subjektivitu – za stávající situace by zřejmě nemohl PŠS získávat granty. Toto
bude předseda VV PŠS ještě konzultovat s právníky. To znamená, že by musely být
připraveny nové stanovy (ty současné vycházejí zcela ze stanov ŠSČR), které musí být
schváleny konferencí PŠS.
8. Uložené úkoly:
-

-

-

v případě, že M. Bureš nepředá vyžádané účetní doklady a hospodaření do 30. 4. 2011, obrátit se
RK ŠSČR, případně RK ČSTV, event. další příslušné orgány s žádostí nápravu současného stavu
v této otázce (M. Paulovič)
zveřejnit přehled o čerpání rozpočtu PŠS ke dni 30. 4. (J. Kovář)
připravit návrh na formulaci změny čl. 3.5.2.b SŘ, která by znamenala uvolnění omezení počtu
družstev, za které šachista může v jedné sezóně hrát do 2.5. a tento návrh zaslat předsedovi STK
ŠSČR tak, aby mohlo být řešeno na „velké STK“ v květnu t.r. (STK)
připravit pracovní návrh změn propozic soutěží družstev PŠS do příští schůze VV (STK)
zveřejnit propozice přeboru Prahy jednotlivců v rapid šachu do 10.5.2011 (J. Kropík)
aktualizovat seznam rozhodčích na webových stránkách PŠS (R. Fischl, J. Kropík)

Termín příští schůze VV PŠS:
- středa 15.6.2011 od 17:30 v hrací místnosti Sokol Kobylisy, Praha 8, U Školské zahrady 9
(spojení metro C - Kobylisy)
Zapsal: J. Kovář
Za správnost:
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Milan Paulovič

Jan Kovář

Příloha č. 1
Rozpočet Pražského šachového svazu na rok 2011
-

VV PŠS
Příjmy
1.1
Výdaje
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
STK
Příjmy
2.1
2.2
2.3
Výdaje
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
KM
Příjmy
3.1
3.2
Výdaje
3.3
3.4

48,4
krajské příspěvky

48,4

konference PŠS, schůze kapitánů
provozní výdaje
odměny VV
rezerva
dotace pro postupující

2,5
1,0
8,0
10,0
10,0

startovné soutěží družstev
pokuty (družstva)
poplatky za ELO (družstva)

23,4
4,0
44,4

31,5

71,8

103,0
odměna pořadateli soutěží družstev
poplatky za ELO (družstva)
přebor Prahy v blesk. hře
družstev
přebor Prahy jednotlivců - III.
etapa
přebor Prahy jednotl. - II. etapa
přebor Prahy jednotl. - rapid
přebor Prahy jednotl. - blesk
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19,5
15,0
10,0
3,0
1,5
9,8

startovné soutěží
šachová škola

7,8
2,0
44,5

náklady soutěží
lektoři

KR
Příjmy
4.1
školení rozhodčích
Výdaje
4.2
výdaje celk.
Příjmy celk.
Výdaje celk.
Výsledek

9,6
44,4

38,5
6,0
2,0
2,0
3,0
3,0
132,0
182,0
-50,0

