Pražský šachový svaz
Zápis z 25. schůze Výkonného výboru konané dne 4.11.2014
Přítomni:
A.Ambrož, R.Fischl, P.Kopta, J.Kovář, A.Šimeček
Hosté:
M.Partl (člen RK PŠS),
Omluven: J.Kropík,
Program:
1. Schválení programu schůze
2. Schválení zápisů z 23. a 24. schůze VV
3. Kontrola úkolů
4. Informace o přípravě Pražského přeboru družstev
5. Informace o vyúčtování dotace z Programu V
6. Příprava rozpočtu na rok 2015
7. Příprava a organizační zajištění konference PŠS 2014
8. Různé
Průběh a závěry jednání:
1. Navržený program schůze byl schválen všemi hlasy
2. VV schválil zápisy z 23. a 24. schůze VV.
3. Úkol 24/1: A.Šimeček informoval o rešerši webových stránek ostatních KŠS. V řadě
z nich jsou zajímavé a užitečné prvky, avšak nedoporučil zřídit klon žádné z nich.
Prodlouženo do 26. schůze.
Úkol 24/3: Bleskový přebor Prahy jednotlivců zajistí OAZA Praha dne 11.11.2014.
K datu pořízení zápisu SPLNĚNO.
Na základě rozhodnutí STK bude přeborníkovi Prahy v kategorii mužů poskytnut
příspěvek na účast ve finále přeboru ČR v bleskové hře v Brně ve výši cca 1500 Kč
a stejný příspěvek bude poskytnut i přeborníkovi Prahy v kategorii juniorů
Úkol 24/4: Smlouvy o tréninku talentů budou ponechány beze změn; v případě, že
do PŠS přestoupí nějaký výrazně talentovaný hráč, bude zajištění jeho tréninku
řešeno individuálně. SPLNĚNO
4. J.Kovář zastupující na schůzi předsedu STK informoval, že do Přeboru Prahy
družstev jsou přihlášena 104 družstva a proto se 3. třída bude hrát ve 4 skupinách
o 11 družstvech. Aktuálně probíhá kontrola soupisek a rozlosování.
5. J.Kovář informoval, že zpracovává vyúčtování dotace, kterou ŠSČR poskytuje
Pražskému šachovému svazu z dotace MŠMT - Program V - na činnost
Tréninkového centra mládeže. I když vyúčtování všech akcí nebylo ještě zcela
uzavřeno, účetní doklady, které jsou k dispozici, postačují k vyúčtování celé dotace
ve výši 58 475 Kč.
6. J.Kovář předložil předběžný návrh rozpočtu k doladění, předsedové komisí prověří
dílčí rozpočty ve svých komisích
Úkol 25/1: Připomínkovat návrhy dílčích rozpočtů komisí. Řeší: předsedové komisí,
T: 11.11.2014
7. Byl schválen program konference PŠS 2014, která se bude konat dne 9. prosince
2014 od 18:00 hodin v hracím sálu šachového oddílu Sokol Vršovice, Vršovické
náměstí 2, Praha 10:
•
•
•
•
•
•

Zahájení (A. Šimeček)
Volba mandátové a návrhové komise
Zpráva o činnosti PŠS v roce 2014 (A. Šimeček) a diskuse k ní
Zpráva o hospodaření za rok 2014 a diskuse k ní
Návrh rozpočtu na rok 2015 (J. Kovář) a diskuse k němu
Zpráva revizní komise (C. Haškovec)
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•
•

Zpráva mandátové komise
Informace k nadcházející soutěži družstev
- STK: organizace soutěže,
- KR: nová pravidla FIDE
• Zpráva o činnosti STK (J. Kropík)
• Zpráva o činnosti KR (R. Fischl)
• Zpráva o činnosti TMK (A. Ambrož)
• Zpráva o činnosti KM (P. Kopta)
• Zpráva disciplinární komise ke kauze Bureš (A.Šimeček)
• Volba delegátů na konferenci ŠSČR
• Diskuse
• Zpráva návrhové komise
• Schválení usnesení konference
• Závěr konference (nejpozději 22:00 – místnost se zavírá)
Úkol 25/2: Připravit Zprávu o hospodaření za rok 2014 a Návrh rozpočtu pro rok
2015 ke zveřejnění na webu PŠS. Řeší J.Kovář, T: 4.12.2014
Úkol 25/3: Připravit Zprávy o činnosti komisí ke zveřejnění na webu PŠS. Řeší
předsedové komisí, T: 24.11.2014
8. Různé
8.1 Plán schůzí výboru
Termín 26. schůze byl stanoven na 2.12.2014 v pavilonu AvantiA, Vinohradská
48, Praha 2 od 18:00 hodin.
8.2 Podána informace o rešerši webových stránek ostatních KŠS, viz bod 3, Úkol 24/1.
8.3 A.Šimeček a J.Kovář se dne 14.11. zúčastní školení PTU o problematice nových
zákonných povinností spolků, které byly dosud vedeny jako občanská sdružení.
8.4 VV rozhodl navrhnout konferenci zrušení funkce sekretáře VV PŠS, neboť ji nyní
fakticky vykonává předseda VV.
8.5 VV prozatím doporučuje zůstat jako pobočný spolek ŠSČR, pokud budou vyhovovat
jeho stanovy i pro PŠS
Úkol 25/4: Prověřit stanovy ŠSČR z hlediska jejich aplikace i pro PŠS. Řeší
A.Šimeček, T: 2.12.2014
Zapsal: A. Šimeček 19.11.2014
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