Zápis z 11. schůze VV PŠS dne 18. 9. 2012
Přítomni (bez titulů): M. Paulovič, J. Kovář, J. Kropík, R. Fischl, P. Kopta
Schůze se konala v hrací místnosti Sokol Vršovice, Praha 10, Vršovické náměstí.
Byla zahájena v 18:00 a ukončena cca ve 20:00.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola plnění úkolů
Informace o hospodaření – J. Kovář
Informace z KM – P. Kopta
Informace KR – R. Fischl
Informace STK – J. Kropík
Různé

1. Kontrola plnění úkolů:
10. schůze VV PŠS:
- VV pověřil J. Kováře, aby vyžádal od statutárních zástupců předchozího VV Čestné prohlášení
k dani z příjmu a v zákonem daném termínu je předložil na FÚ
SPLNĚNO
- VV pověřil J. Kováře, aby vyplatil dotaci š.o. Sokol Kobylisy za uspořádání PP v rapidu
a š.o. Sokol Praha Vršovice za uspořádání II. etapy
SPLNĚNO
- VV pověřil J. Kováře, aby připravil návrh, jakým způsobem čerpat prostředky z dotace Programu
V, informaci rozeslal emailem na oddíly a zajistil, aby prostředky byly skutečně čerpány
PLNĚNO
- VV pověřil J. Kropíka, aby kontaktoval zástupce oddílu FIMA ČSOB ohledně zajištění přeboru
Prahy družstev v bleskové hře
SPLNĚNO
2. Informace o hospodaření a čerpání dotaci (Kovář)
J. Kovář informoval, že v průběhu srpna své sídlo změnila Pražské tělovýchovná unie – z tohoto
důvodu bude nutné změnit i sídlo Pražského svazu – změnu je třeba oznámit MV ČR a poté FÚ, bance
a ŠS ČR.
Dále informoval, že Policie ČR si vyžádala další podklady v kauze možné zpronevěry prostředků
PŠS. Vzhledem ke stěhování PTU byl dopis doručen s velkým zpožděním – J. Kovář urychleně
připraví a předá příslušné podklady.
Podstatná část diskuze byla věnována využití dotace od ŠS ČR. J. Kovář konstatoval, že většina
klubů nereagovala na jeho emailový dopis. Pokud reagovaly, ukázalo se, že jejich požadavky nejsou
v řadě případů průchozí z hlediska vyúčtování. Po rozsáhlé diskuzi bylo rozhodnuto, že část
prostředků bude použita na krytí některých položek z rozpočtu PŠS (i když zde jsou možnosti poněkud
omezené – pronájem místnosti pro přebor Prahy v bleskovém šachu družstev, část nákladů soutěží
organizovaných PŠS, nákup cen pro KM ve velkém). Část prostředků by mohly využít oddíly
na odměny pro trenéry mládeže (v souladu s Ekonomickou směrnicí ŠS ČR), případně rozhodčích
(kteří v řadě případů pracují v klubech zdarma). Podstatná část dotace bude použit na nákup
šachových hodin (DGT 2010, příp. DGT XL) a partiářů (cca 15 000), které budou distribuovány
do oddílů a zčásti předány KM. J. Kovář se v příštích dvou týdnech pokusí spojit se zástupci všech
pražských klubů a čerpání dotace s nimi projedná. Zároveň vytypuje potenciální dodavatele šachových
hodin, kteří budou osloveni s žádostí o nabídku. Čerpání dotace určené pro Tréninkové centrum
mládeže zajišťuje A. Ambrož.

1 (2)

3. STK (Kropík)
J. Kropík informoval o jednání s L. Koubou (ERA) ohledně organizace přeboru Prahy v bleskové
hře družstev. ČSOB je ochotna na akci přispět za předpokladu, že PŠS uhradí nájem vhodné hrací
místnosti. V další diskuzi bylo dohodnuto, že se M. Paulovič pokusí v co nejkratší době zajistit hrací
místnost.
J. Kropík dále informoval, že klubům byla rozeslána informace o pokutách za soutěže družstev
2011-12, žádné námitky neobdržel. Rozpisy soutěží družstev jsou již připraveny, soupisky budou
předány družstvům při konferenci PŠS, jejíž termín byl určen na středu 28. 11. 2012.
Do příští schůze VV PŠS bude připraven termínový kalendář, tak aby na schůzi mohl být schválen
(termínový kalendář KM je již připraven). Obsáhle byl diskutován poměrně nízký zájem o III. etapu
přeboru Prahy jednotlivců – diskutovalo se, zda zůstat u stávajícího modelu nebo soutěž spojit
s některým velkým open turnajem. Rozhodnutí bylo odloženo na příští schůzi VV, eventuelně bude
ponecháno na konferenci PŠS.
4. Komise rozhodčích (Fischl)
R. Fischl upozornil, že FIDE nově zavádí poplatky za licence rozhodčích - od 1.1.2013 musí být
všechny soutěže, které jsou zasílány na zápočet na ELO FIDE, řízeny rozhodčím s licencí FIDE.
Schůze rozhodčích pražských soutěží družstev se bude konat 5.1.2013 v 9:30 v hrací místnosti Sokol
Kobylisy.
Od M. Pauloviče převzal R. Fischl písemné podklady ke stížnosti Vl. Krňáka (ŠK Černý Baron)
na organizátory jarního turnaje SK OAZA.
5. Komise mládeže (Kopta)
Byl vytvořen a zveřejněn termínový kalendář na období 2012-2013. Jako první soutěž se uskuteční
Přebor Prahy juniorů v bleskovém šachu, V listopadu bude zahájen další cyklus Přeboru Prahy
v kategoriích HD10-HD20, jako pořadatelé byli odsouhlaseni J. Nový (Vyšehrad) a P. Šedý
(Smíchov).
Pod vedením A. Ambrože začalo pracovat Tréninkové centrum mládeže. Zatím se uskutečnila dvě
tréninková soustředění, školení trenérů a byla vytvořena listina talentů. Dále bude zajištěn individuální
trénink vybraných talentů.
6. Usnesení a uložené úkoly:
VV uložil:
1. J. Kovářovi oznámit na MV ČR změnu sídla PŠS a následně i FÚ, bance a ŠS ČR.
2. J. Kovářovi předat orgánům činným v trestním řízení vyžádané informace v nejbližším
možném termínu.
3. J. Kovářovi projednat se zástupci pražských klubů využití prostředků dotace z ŠS ČR.
4. M. Paulovičovi zajistit místnost pro konání přeboru Prahy družstev v bleskové hře na diktát.
5. J. Kropíkovi a P. Koptovi předložit termínový kalendář soutěží PŠS ke schválení na příští
schůzi VV PŠS.
6. J. Kropíkovi kontaktovat zástupce oddílu FIMA ČSOB ohledně zajištění přeboru Prahy
družstev v bleskové hře na diktát.
Termín příští schůze VV PŠS: úterý 16.10.2012 v hrací místnosti Sokol Vršovice
Zapsal: J. Kovář

Za správnost:

2 (2)

J. Kovář

M. Paulovič

