
Zápis z 33. schůze VV PŠS 
ze dne 1.12.2015 

 
Přítomni: A.Ambrož, R.Fischl, J.Hruška,P.Kopta, J.Kovář, M.Paulovič 
Hosté: M.Partl, R.Wadura 
Omluveni: J.Kropík 
 
Schůze se konala v hrací místnosti Sokol Praha – Vršovice, Vršovické nám. 2, Praha 10. Byla 
zahájena v 18:30 a ukončena cca ve 21:15. 
 
 
Program: 
 
1. Kontrola plnění úkolů  
2. Informace z komisí 
3. Příprava konference PŠS 
4. Příprava rozpočtu PŠS na rok 2016 
5. Informace o zápisu do spolkového rejstříku 
6. Představení kandidátky nového VV PŠS 
7. Různé  
 
 
1. Kontrola plnění úkolů 
 

Úkol 27/2: VV uložil J. Kovářovi zřídit spořící bankovní účet. Termín: 30.4.2015.  TRVÁ  
Úkol 30/4: VV uložil J. Hruškovi připravit návrh dokumentace k změně údajů  
ve spolkovém rejstříku, tak aby zápis vyhovoval novému Občanskému zákoníku . Termín: 
do konference PŠS   ŘEŠENO 
Úkol 32/1: VV uložil J. Hruškovi připravit pozvánku na konferenci PŠS. Termín:  
9.11.2015   SPLNĚNO    
Úkol 32/2: VV uložil J. Kovářovi rozeslat pozvánku na konferenci spolu s Programem 
konference a přehledem počtu delegátů a zveřejnit tyto dokumenty spolu s Jednacím 
a Volebním řádem konference na webu PŠS. Termín:  9.11.2015   SPLNĚNO 
Úkol 32/3: VV uložil všem členům VV připravit zprávy o činnosti svých komisí tak, aby 
mohly být schváleny na 33. schůzi VV. Termín:  1.12.2015   SPLNĚNO   
Úkol 32/4: VV uložil J. Kovářovi připravit zprávu o činnosti VV PŠS a zprávu 
o hospodaření PŠS tak, aby mohly být schváleny na 33. schůzi VV.  Termín:  1.12.2015   
ŘEŠENO   
Úkol 32/5: VV uložil J. Hruškovi připravit kandidátku týmu pro volby nového VV 
a seznámit s ní VV na 33. schůzi.  Termín:  1.12.2015   SPLNĚNO 
Úkol 32/6: VV uložil J. Kovářovi připravit návrh rozpočtu tak, aby mohl být schválen na 
33. schůzi VV.  Termín:  1.12.2015   SPLNĚNO   
 

2. Informace z komisí 
 
   J. Kovář informoval, že A. Šimeček odmítl odměnu za práci ve VV PŠS. Dále za STK 
sdělil, že rozpis soutěží již byl zveřejněn na webu, v současné době J.Kropík provádí 
kontrolu soupisek. 
 

3. Příprava konference Pražského šachového svazu 
 

   VV krátce projednal obsah zpráv komisí a rozhodl o jejich urychleném zveřejnění 
na webu. J. Kovář poté stručně shrnul, co bude obsahem zprávy o činnosti a zprávy  
o hospodaření. VV se dále zabýval nominacemi do jednotlivých komisí konference 
a postupem při volbě nového VV, RK a delegátů na konferenci ŠS ČR.  
    



4. Příprava rozpočtu PŠS na rok 2016 
 

   J. Kovář předložil návrh rozpočtu PŠS vycházející ze závěrů 32. schůze VV. Po delší 
diskuzi byly provedeny úpravy předloženého návrhu snižující plánovaný schodek o cca 
20 000 Kč a návrh byl schválen.  
 

5. Informace o zápisu do spolkového rejstříku 
 

   R. Wadura informoval o přípravě zápisu změn požadovaných OZ do spolkového 
rejstříku za PŠS a požádal všechny přítomné členy budoucího VV o max. spolupráci. 
Zároveň informoval, že oslovil šachové oddíly, které dosud tyto změny/údaje v rejstříku 
zapsány nemají a nabídl jim potřebnou pomoc.  

 
6. Představení kandidátky nového VV PŠS 

   J. Hruška krátce seznámil VV s jím navrhovanou kandidátkou (J.Hruška, J.Kovář,  
P. Háse, J. Kropík, R. Kubíček, V. Rut, R.Wadura, V. Pivoňka svou účast zvažuje) a svou 
představou o práci VV v budoucnu. Dosud nebyla předložena další kandidátka. 
  

7. Různé 
   M. Paulovič požádal VV o souhlas se svou kandidaturou na člena VV Pražské 
tělovýchovné unie (PTU) a požádal, aby byl o případném souhlasu informován předseda 
PTU ing. Chvalný. VV s kandidaturou M. Pauloviče souhlasil.  
 

 
Termín 34. schůze VV PŠS byl stanoven na čtvrtek 10.12.2015 po ukončení volební 
konference PŠS. 
 

 
Zapsal:   J. Kovář 
 
 

 


