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Zápis ze 7. schůze VV PŠS dne 6. 12. 2011 
 
Přítomni (bez titulů):  M. Paulovič, J. Kovář, R. Fischl, P. Kopta 

Omluven:   J. Kropík 

 

Schůze se konala v hrací místnosti Sokol Kobylisy, Praha 8, U Školské zahrady 9. 
Byla zahájena v 18:00 a skončila ve 20:30.  

 

Program: 
1. kontrola plnění úkolů 

2. informace  

3. příprava konference 
4. příprava rozpočtu PŠS na rok 2012 

 

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  

1. schůze VV PŠS: 

- zpracovat dokumenty ve smyslu usnesení konference PŠS:  
NESPLNĚNO – p. Bureš nedodal žádné podklady 

6. schůze VV PŠS: 

- VV ukládá J. Kovářovi vyplatit dotaci SK OAZA za uspořádání turnaje II. etapy: 

SPLNĚNO 
- VV ukládá J. Kovářovi u hospodářky ŠS ČR vrácení zbývající částky přeplatku a do 30. 11. 2011 

převést na účet ŠS ČR poplatky za zápočet pražských soutěží družstev 2011-12 na LOK a FRL: 

SPLNĚNO 
- VV ukládá J. Kovářovi vyzvat M. Korečka, aby do 6.12.2011 předložil dosud nevyúčtované 

doklady za období, kdy hospodářem svazu byl M. Bureš a tyto doklady proplatit do konce roku 

2011: 

SPLNĚNO, bude vyúčtováno do konce roku 
- VV ukládá J. Kovářovi a ostatním členům VV zpracovat do 30.11.2011 návrh rozpočtu PŠS na 

rok 2012 tak, aby mohl být projednán na schůzi VV dne 6.12.2011: 

SPLNĚNO 
- VV ukládá M. Paulovičovi připravit a rozeslat pozvánku na konferenci PŠS do 15.11.2011: 

SPLNĚNO 

 

2. Informace 

 

   M. Paulovič informoval o tom, že bylo podáno trestní oznámení na bývalého hospodáře svazu. 

Zároveň navrhl, aby v souladu se Stanovami ŠS ČR byla zřízena disciplinární komise PŠS, která by 
mohla přispět k řešení tohoto problému. 

   R. Fischl informoval o poradě předsedů pražských sportovních svazů – vzhledem k nejasné pozici 

ČSTV nelze předvídat další vývoj, Pražská tělovýchovná unie však bude schopna poskytovat 
ekonomický servis svazům i v roce příštím. 

 

3. Příprava konference: 
 

   J. Kovář stručně informoval o dohodě s M. Sýkorou (Sokol Vršovice), který zajistí uspořádání 

konference po technické stránce. Diskutován byl program schůze a krátce probrány body, které by 

měly být zmíněny ve zprávách členů VV. Bylo dohodnuto, že potřebné podklady budou poskytnuty 
J. Kropíkovi tak, aby mohly být nejpozději v pondělí 12.12. vyvěšeny na webových stránkách svazu. 
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4. Příprava rozpočtu PŠS: 

 

   J. Kovář předložil připravený návrh rozpočtu a koncept zprávy o hospodaření za rok 2011. 
Konstatoval, že pokud by měl být rozpočet vyrovnaný, bylo by třeba zvýšit krajské příspěvky cca 4x, 

deficitní rozpočet však může být pokryt z poměrně velké rezervy na účtu PŠS. Po delší diskuzi bylo 

dohodnuto, že konferenci bude předložen návrh na navýšení krajských příspěvků na 80 a 40 Kč a 
rozpočet bude upraven tak, aby deficit nepřesáhl 50 000 Kč. 

   V diskuzi byla zvláštní pozornost věnována KM, která předložila 2 varianty rozpočtu – obě 

navýšené proti roku 2011. V roce 2011 KM ovšem nevyčerpá plánované náklady ani z 50%. Z tohoto 

důvodu byla pro přípravu rozpočtu použita úspornější varianta. J. Kovář se 7. 1. 2012 sejde s komisí 
mládeže aby vyjasnil, proč čerpání v roce 2011 bylo nižší, a aby dohodl postup při účtování akcí jí 

pořádaných.   

 

5. Usnesení a uložené úkoly:  

 

VV PŠS ukládá: 
1. M. Paulovičovi připravit návrh na složení disciplinární komise PŠS a předložit jej VV na jeho 

příští schůzi. 

2. J. Kovářovi vyplatit dotaci za uspořádání turnaje II. etapy šachovým oddílům TJ PRAGA a Sokol 

Kobylisy. 
3. Členům VV poskytnout J. Kropíkovi podklady pro konferenci ke zveřejnění na webových 

stránkách svazu do pondělí 12. 12. do 9:00. 

 
 

Termín příští schůze VV PŠS: 

Leden 2012 – termín a místo bude upřesněno dodatečně 

 
 

 

 
Zapsal: J. Kovář 

Za správnost:                        Milan Paulovič                         Jan Kovář 


