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Zápis z 5. schůze VV PŠS dne 13. 9. 2011 

 

Přítomni (bez titulů):  M. Paulovič, J. Kovář, R. Fischl, P. Kopta, J. Kropík, M. Krieger (reviz. kom.)  

 

Schůze se konala v hrací místnosti TJ PRAGA, Praha 9, Sokolovská 96N. 

Byla zahájena v 19:00 a skončila ve 21:00.  

 

 

Program: 

1. kontrola plnění úkolů 

2. informace o hospodaření a jednání s PTÚ (Kovář) 

3. informace ze sportovně-technické komise (Kropík) 

4. informace z komise mládeže (Kopta) 

5. informace z komise rozhodčích (Fischl) 

6. různé 

 

 

1. Kontrola plnění úkolů: 

 

Konference: 

- ad 2 – konference uložila p. Burešovi přepracovat zprávu o hospodaření a provést její doplnění 

za celé uplynulé volební období a předložit strukturované rozčlenění rozpočtu a jeho plnění: 

NESPLNĚNO  

 

1. schůze VV PŠS: 

- zpracovat dokumenty ve smyslu usnesení konference PŠS:  

NESPLNĚNO – p. Bureš nedodal žádné podklady 

 

3. schůze VV PŠS: 

- v případě, že M. Bureš nepředá vyžádané účetní doklady a hospodaření do 30. 4. 2011, obrátit se 

RK ŠSČR, případně RK ČSTV, event. další příslušné orgány s žádostí o pomoc (M. Paulovič) – 

SPLNĚNO – M. Paulovič informoval VV o krocích, které byly provedeny; po krátké diskuzi VV 

pověřil M. Pauloviče a J. Kováře přípravou a podáním trestního oznámení na hospodáře 

předchozího VV PŠS  

- zveřejnit přehled o čerpání rozpočtu PŠS ke dni  30. 4. (J. Kovář)  

SPLNĚNO ke dni 30.6.2011 

 

4. schůze VV PŠS: 

- VV pověřil J. Kováře aby vyplatil dotaci na provoz PTU a zajistil přenesení sídla PŠS na adresu 

PTU  

SPLNĚNO  

- VV uložil J. Kovářovi urgovat odpověď na vrácení přeplatku za zápočet soutěží družstev 2010-11 

SPLNĚNO 

- VV uložil STK a KM vypracovat kalendář soutěží na příští sezónu  

SPLNĚNO – J. Kropík a P. Kopta předložili kalendář soutěží  

- uložil J. Kovářovi informovat zástupce ŠK Aurora, že zakládající členové klubu, kteří jsou již 

registrováni v jiných oddílech, by měli do klubu přestoupit dle platného přestupního řádu   

SPLNĚNO 
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2. Informace o hospodaření PŠS a informace o jednání s Pražskou tělovýchovnou unií (PTU) (J. 

Kovář) 

 

   J. Kovář informoval o přenesení sídla PŠS z Prahy 5 na adresu Pražské tělovýchovné unie 

na Praze 4. V návaznosti na tento krok byl PŠS přeregistrován i u Finančního úřadu. S hospodářem 

PTU ing. Chvalným byl dohodnut postup vedení účetnictví PŠS tak, aby bylo uvedeno do souladu 

s příslušnými zákonnými normami. 

   VV požádal o souhlas s výplatou odměn na základě DPP a dotace za uspořádání turnaje II. etapy 

pro Sokol Vršovice. 

   Dále informoval, že do 2.11.2011 lze podávat žádosti o grant hl. města Prahy – touto cestou by bylo 

možné získat prostředky na pronájem hracích místností pro soutěže dětí a mládeže (program V, příp. 

VI). O dotaci mohou požádat jednotlivé šachové kluby (informace byla z PTU rozesílána na jednotlivé 

TJ) nebo i PŠS (KM).  

 

 

3. Informace ze sportovně-technické komise (J. Kropík): 

 

   J. Kropík informoval, že v turnaji II. etapy Vršovický open 2011 (21.4.-16.6.2011) zvítězil a do III. 

etapy postupuje J. Novák (ŠK Černý Baron). 

   VV se zabýval návrhem propozic soutěží družstev v sezóně 2011-12 a rozhodl o jejich doplnění o 

povinnost kapitánů družstev přeborové skupiny zasílat i zápisy partií v elektronické podobě a jejich 

zveřejnění. Zásadní novinkou letošního roku bude rovněž placení startovného a pokut spolu 

s přihláškou (podobně jako ve vyšších soutěžích nebo jiných krajích). Protože v letošním roce se obě 

družstva s právem postupu do II. ligy tohoto práva vzdala, bude v této sezóně hrát v přeborové skupině 

13 družstev. V diskuzi bylo konstatováno, že současné znění Soutěžního řádu neumožňuje dodatečné 

sestupy, do budoucna by však měla být hledána cesta jak zabránit opakování této situace. 

   J. Kropík informoval o situaci ohledně tradičního přeboru Prahy v bleskové hře družstev na diktát. 

Po delší diskuzi VV rozhodl, že vzhledem k organizačním problémům se zajištěním soutěže a k tomu, 

že zájem o tuto soutěž neustále klesá, nebude v letošním roce uspořádán. 

   J. Kropík informoval o kalendáři soutěží pro sezónu 2011-12, po krátké diskuzi byl upřesněn termín 

přeboru Prahy v bleskové hře jednotlivců tak aby se uskutečnil v dostatečném předstihu před M ČR 

2011, který se koná 17.12. 

 

 

4. Informace z komise mládeže (P. Kopta): 

 

   P. Kopta prezentoval připravený kalendář soutěží mládeže. Po krátké diskuzi bylo uzavřeno, že VV 

podpoří rozumně zdůvodněné navýšení rozpočtu KM v příštím roce. 

 

 

5. Informace z komise rozhodčích (R. Fischl): 

 

   R. Fischl informoval o semináři rozhodčích vyšších tříd, který proběhl v sobotu 10. 9. v Praze, 

a o delegaci rozhodčích na ligová utkání. 
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6. Různé: 

 

- termín konání konference Pražského šachového svazu byl předběžně stanoven na 13. 12. 2011 

a bylo rozhodnuto, že každý klub bude mít na konferenci 1 delegáta, kluby s větším počtem 

aktivních členů 1 delegáta na každých 25 aktivních členů (méně než 50 členů – 1 delegát, 50-75 

členů 2 delegáti, 76-100 členů – 3 delegáti, počet aktivních členů bude určen z databáze ŠS ČR 

k 31.10.2011)  

- bylo rozhodnuto, že schválené soupisky pro soutěže družstev budou zástupcům klubů předány na 

konferenci PŠS 

- J. Kovář informoval, že šachy byly nově zařazeny mezi soutěže zimní olympiády dětí a že 

VV PŠS bude oficiálně požádán magistrátem o spolupráci při zajištění reprezentačního družstva 

Prahy 

 

 

8. Usnesení a uložené úkoly:  

 

- VV ukládá M. Paulovičovi a J. Kovářovi připravit a podat trestní oznámení na hospodáře 

předchozího VV PŠS  

- VV ukládá J. Kovářovi vyplatit odměny lektorům školení rozhodčích, vedoucímu soutěží 

družstev, odměny členům VV a dotaci š.o. Sokol Vršovice za uspořádaný turnaj 2. etapy 

- VV ukládá J. Kropíkovi a P. Koptovi zveřejnit do 25.10.2011 na stránkách PŠS kalendář soutěží 

pro sezónu 2011-12  

 

 

Termín příští schůze VV: 

Termín příští schůze VV PŠS: 

Středa 2. 11. 2011 od 17:30 hod v hrací místnosti Sokol Kobylisy, Praha 8, U Školské zahrady 9 

(spojení metro C – Kobylisy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Jan Kovář 

 

Za správnost:                        Milan Paulovič                         Jan Kovář 


