Zápis ze 17. schůze VV PŠS dne 26. 6. 2013
Přítomni (bez titulů): M. Paulovič, R. Fischl, J. Kovář
Omluveni: P. Kopta, J. Kropík
Schůze se konala v prostorách š.o. TJ DUKLA Praha, Pod Juliskou 7, Praha 6 – Podbaba. Byla
zahájena v 19:00 a ukončena cca v 19:45.
Program:
1. Kontrola plnění úkolů
2. Informace o hospodaření - J. Kovář
3. Informace z komisí
4. Komise rozhodčích – R. Fischl
1. Kontrola plnění úkolů:
14. schůze VV PŠS:
- J. Kovář – vyplatit oddílům v průběhu 1. čtvrtletí příspěvek na činnost dle rozpisu schváleného
konferencí – průběžně PLNĚNO (komentář níže)
16. schůze VV PŠS:
- M. Paulovič, J. Kovář – pokračovat v jednání s M. Steimarem ohledně zajištění přeboru Prahy
družstev v bleskové hře na diktát – průběžně PLNĚNO (komentář níže)
- R. Fischl – připravit návrh na odměňování rozhodčích v přeboru Prahy družstev - SPLNĚNO
2. Informace o hospodaření (Kovář)
J. Kovář informoval, že k termínu konání schůze byly oddílům vyplaceny příspěvky na činnost
v celkové výši 32 400 Kč z plánovaných 47 150 Kč (69 %). Příspěvek nebyl vyplacen těm oddílům,
které dosud nereagovaly na žádost o zaslání čestného prohlášení ze dne 23. 3. 2013. Tyto oddíly bude
v průběhu léta urgovat. J. Kovář dále konstatoval, že dosud nemáme prakticky žádné informace o výši
a způsobu vyúčtování státní dotace na tréninkové centrum mládeže.
3. Informace z komisí
J. Kovář předal informace STK – přeborníkem Prahy pro rok 2013 v kategorii muži je Martin
Formánek (Sokol Kobylisy) a v kategorii H20 Daniel Rous (ŠK PORG). Přeborníkem Prahy v rapid
šachu je Martin Královský (ŠK ERA Poštovní spořitelna).
R. Fischl informoval, že v sobotu 19. října bude uspořádáno školení rozhodčích. Bylo by vhodné
vyzvat oddíly, aby na školení vyslaly i kapitány svých družstev v nižších třídách pražských soutěží,
neboť právě kapitáni domácího družstva v souladu se Soutěžním řádem utkání družstev řídí. Po krátké
diskuzi bylo rozhodnuto, že odměňování rozhodčích v pražských soutěžích družstev se bude řídit
Ekonomickou směrnicí ŠS ČR.
4. Různé
J. Kovář informoval o jednání s M. Steimarem ohledně přípravy přeboru Prahy v bleskové hře
družstev na diktát. Dále sdělil, že naše stížnost na postup Policie ČR při řešení trestního oznámení na
p. Miloše Bureše bylo zamítnuta..
5. Usnesení a uložené úkoly:
VV uložil:
1. M. Paulovičovi připravit reakci na odpověď státního zastupitelství na naši stížnost
Termín příští schůze VV PŠS:
Čtvrtek 19. září 2013, hrací místnost š. o. Sokol Praha – Kobylisy, U Školské zahrady 9, Praha 8
Zapsal: J. Kovář
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