Pražský šachový svaz
Zápis z 21. schůze Výkonného výboru konané dne 7.1.2014
Přítomni:
Omluven:
Program:

A.Ambrož, R.Fischl, P.Kopta, J.Kovář, M.Paulovič, A.Šimeček
J.Kropík

1. Organizační záležitosti
1.1
Doplnění programu schůze
1.2
Plán schůzí výboru
1.3
Rozhodování per rollam
1.4
Přehled závazných dokumentů dosud vydaných PŠS
1.5
Formální náležitosti dokumentů
2

Komise výboru PŠSSložení komisí výboru
2.1
Náplň práce komisí
2.2
Kooperace komisí

3

Kontrola úkolů
3.1
Úkoly z minulé schůze výboru
3.2
Úkoly z konference PŠS 10.12.2013

4

Koordinace s akcemi oddílů a jiných subjektů
4.1
Kalendář akcí

5

Prezentace PŠS
5.1
Webové stránky PŠS
5.2
Prezentace PŠS na veřejnosti
5.3
Vytipování možných partnerů a sponzorů

6

Různé
6.1
Životní jubilea členů PŠS (A.Š.)

Průběh a závěry jednání:
1.1 Doplnění programu schůze
• Přítomní členové VV jednomyslně rozhodli o doplnění programu schůze
vložením volby místopředsedy VV
• Místopředsedou VV PŠS byl zvolen Jan Kovář – 4 hlasy pro, 1 abstence
• VV konstatuje, že obsáhlý pořad zahrnuje řadu témat dlouhodobé koncepce a
bude se k nim vracet při jejich postupném zpracovávání
1.2 Plán schůzí výboru
• VV rozhodl, že bude pokračovat v číslování schůzí v řadě započaté
předchozím VV
• Vzhledem k vytíženosti hráčů, rozhodčích a organizátorů při pražských
soutěžích družstev a ligových zápasech VV doporučuje příští schůzi uspořádat
ve volném týdnu 24. – 28.3
• VV se rozhodl další schůze pořádat cca v jednoměsíčních intervalech
1.3 Rozhodování per rollam
•

Rozhodnutí VV 21/1: V nutných případech mezi schůzemi bude VV
rozhodovat i hlasováním per rollam. Hlasování může vyvolat kterýkoliv člen
VV a organizuje a vyhodnocuje ho sekretář VV.

1.4 Přehled závazných dokumentů dosud vydaných PŠS
•

Bude třeba projít starší zápisy ze schůzí VV a sepsat rozhodnutí VV
s dlouhodobou platností (Příklad – rozhodnutí této schůze o hlasování per
rollam)
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1.5 Formální náležitosti dokumentů
• Předsedovi VV byly předloženy naše dokumenty, kde v záhlaví byla zapsána
Pražská tělovýchovná unie, tedy zcela cizí organizace. Je třeba dbát, aby
připravované dokumenty měly správně zapisované reálie. Vadné dokumenty
byly opraveny. Pokud si někdo není jist, jak má doklad vypadat, může
kontaktovat předsedu (obecné doklady) nebo místopředsedu VV (ekonomické
doklady).
2.1 Složení komisí výboru
•
•
•
•
•

STK – J.Kropík, J.Kovář, M.Paulovič
KR – R.Fischl, M.Jakuš, J.Matyska, M.Paulovič, A.Šimeček
KM – P.Kopta, složení oznámí na příští schůzi
TMK – A.Ambrož, složení oznámí na příští schůzi
Úkol 21/1: Předložit složení KM a TMK a rozdělení kompetencí jejich členů.
Řeší P.Kopta, A.Ambrož, T: 22. schůze VV

2.2 Náplň práce komisí
•
•
•

•
•

•

2.3

Náplň práce komisí bude dlouhodobě upřesňována
TMK předběžně oznamuje, že letos v květnu uspořádá školení trenérů 3. třídy
(dvoudenní) a 4. třídy (jednodenní)
TMK bude pořádat soustředění talentované mládeže ve zhruba stejném
rozsahu jako vloni podle listiny talentů, do té budou zařazeni všichni
talentovaní hráči, avšak na soustředění nebudou zváni hráči zařazení na
celostátní listině talentů
KR uspořádá školení rozhodčích letos na podzim
STK – 3. etapa přeboru jednotlivců bude dle možností přidělena oddílu, který
uspořádá turnaj odpovídajícího rozsahu a úrovně a zajistí účast hráčů, kteří se
do 3. etapy kvalifikovali, podle podmínek PŠS. Turnaj bude souběžně i
přeborem Prahy v kategoriích H18 a H20 a přeborem Prahy žen. Pro zajištění
maximální účasti je nezbytné, aby turnaj skončil nejpozději do konce školního
roku 2013/14.
STK informuje, že výše příspěvku na činnost pro oddíly, které uspořádají
turnaj II. etapy, byla upravena následovně:
a) uzavřený turnaj se zápočtem na LOK: 1000 Kč
b) uzavřený turnaj se zápočtem na LOK a FRL: 1800 Kč
c) turnaj hraný švýcarským systémem se zápočtem na LOK: 30 Kč/hráče,
minimálně však 1000 Kč
d) turnaj hraný švýcarským systémem se zápočtem na LOK a FRL 60
Kč/hráče, minimálně však 1000 Kč
Kooperace komisí

•
•
•

Bude upřesněna po oznámení složení zbývajících komisí
Bude zpracována náplň práce sekretáře VV
Úkol 21/2: Předložit náplň práce a kompetence sekretáře VV. Řeší A.Šimeček,
T: 22. schůze VV

3.1 Úkoly z minulých schůzí výboru
• Úkol 14/(1): J. Kovář – vyplatit oddílům v průběhu 1. čtvrtletí příspěvek na
činnost dle rozpisu schváleného konferencí – SPLNĚNO
• Úkol 19/(2): M. Paulovič - připravit návrh programu konference a do 1 týdne ho
zveřejnit na stránkách PŠS - SPLNĚNO
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• Úkol 20/(1): J. Kropík - urychleně zveřejnit materiály připravené pro konferenci
PŠS - SPLNĚNO
• P. Kopta - připravit hlasovací lístky a další materiály pro volební komisi
v souladu s volebním řádem konference - SPLNĚNO
• J. Kovář - uzavřít s hospodářem ŠS ČR vyúčtování dotace z Programu V SPLNĚNO
3.2 Úkoly z konference PŠS 10.12.2013
• Úkol K_2013/1: J.Kropík - termínu do 15.12.2013 zveřejnit na webových
stránkách PŠS předběžné soupisky družstev a zjištěné závady v povolení
hostování a registraci cizinců, aby oddíly mohly zjednat nápravu v termínu do
31.12.2013 – SPLNĚNO
• Úkol K_2013/2: Předseda RK - v termínu do 31.1.2014 předložit závěrečnou
zprávu RK za rok 2013 – SPLNĚNO
• Úkol K_2013/3: 12.15. VV PŠS - ustanovit ad hoc disciplinární komisi, která
projedná působení M.Bureše ve VV PŠS a vyvodí důsledky z toho, že nikdy
nepředal hospodaření PŠS a nedoložil, jak bylo s prostředky PŠS nakládáno v
době, kdy byl hospodářem PŠS – PRŮBĚŽNĚ ŘEŠENO
4.1 Kalendář akcí
• Pro zajištění maximální kooperace bude vydán a aktualizován kalendář akcí,
které bude pořádat VV PŠS, jeho komise nebo další subjekty – členové PŠS.
5.1 Webové stránky PŠS
• VV konstatoval, že současný stav webových stránek PŠS již vzhledově,
obsahově a způsobem aktualizací neodpovídá požadavkům na něj kladeným.
Bude provedena rešerše aktuálních potřeb a požadavků kladených na web
PŠS a možností nového řešení.
• Ukázka odezvy veřejnosti – mail z 9.3.2014: miro@bohemianhostels.com: Dobry
den, Hrozneeeeeeeeeeeeeeeeeeee webovky mate, muj 9lety syn by udelal lepsi ;-)
pekny den a sachu zdar
• Možná řešení – zadání zakázky na zpracování nového webu PŠS nebo klon
některé z již existujících stránek krajských ŠS
5.2 Prezentace PŠS na veřejnosti
• VV konstatoval, že je třeba soustavně a dlouhodobě zvyšovat povědomí
veřejnosti o činnosti PŠS, úkol bude podrobněji rozpracován
5.3 Vytipování možných partnerů a sponzorů
• VV konstatoval, že je třeba soustavně a dlouhodobě vytipovávat subjekty, se
kterými by PŠS mohly vejít do jednání o možném partnerství a sponzorství,
úkol bude podrobněji rozpracován
6.1 Různé
• Životní jubilea členů PŠS (A.Š.): Přehledy zasílá sekretariát ŠSČR
• Byla předána razítka PŠS, přehled razítek vede hospodář PŠS
• R.Fischl upozornil, že pro hráče registrované v členských subjektech PŠS je
zajišťováno bezplatné školení rozhodčích a vznesl dotaz, zda zpoplatníme
účast na těchto školeních pro zájemce z jiných krajských svazů – bude řešit
příští schůze VV
• J.Kovář oznámil uzavření roku 2013 a předběžně předložil uzávěrku roku
2013
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• J.Kovář upozornil na překročený rozpočet KM pro rok 2014, prověří společně
s P.Koptou
Zapsal: A. Šimeček
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