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Zápis ze 14. schůze VV PŠS dne 5. 1. 2013 
 
Přítomni (bez titulů):  M. Paulovič, R. Fischl, J. Kovář  
Omluveni:   P. Kopta, J. Kropík 
Hosté:  P. Pavelka, M. Krieger (revizní komise) 
 
Schůze se konala v hrací místnosti Sokol Kobylisy, Praha 10, Vršovické náměstí. 
Byla zahájena cca ve 14:00 a ukončena cca ve 14:45. 
 
Program: 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Informace o hospodaření a čerpání dotace – J. Kovář 
3. Různé 
 
1. Kontrola plnění úkolů: 
12. schůze VV PŠS: 
- VV uložil J. Kovářovi uzavřít čerpání dotace – SPLNĚNO  
13. schůze VV PŠS: 
- VV uložil J. Kovářovi vyplatit dotaci oddílům, které uspořádaly turnaje II. etapy (Sokol Kobylisy, 

PRAGA, Loko Praha) – SPLNĚNO  
- J. Kovářovi připravit vyžádané podklady a předat je Policii ČR. 

NESPLNĚNO – vyžádané podklady získány až na konci prosince 
 

2. Informace o hospodaření a čerpání dotace (Kovář) 
   J. Kovář informoval, že na konci roku byla na účet svazu převedena z účtu ŠS ČR dotace 
z Programu V ve výši 188 225 Kč. Zůstatek k 31.12.2012 činil 508 780,75 Kč (proti 451 386,12 Kč 
k 31.12.2011). Partiáře zakoupené z dotace byly předány komisi mládeže a prostřednictvím STK 
oddílům, které měly svého zástupce na konferenci. Hodiny DGT 2010 zakoupené z dotace jsou 
postupně předávány. Příspěvek na činnost dle rozpisu schváleného konferencí bude oddílům vyplacen 
v 1. čtvrtletí poté, co bude s ing. Chvalným upřesněno, jakým způsobem může být vyplacen.  
   S přítomnými členy RK bylo dohodnuto, že revize hospodaření PŠS bude provedena poté, co bude 
uzavřen rok 2012.   
 
3. Různé 
   J. Kovář upozornil, že je možné, že některé pražské šachové oddíly nemají právní subjektivitu. To 
by bylo v rozporu se Stanovami ŠS ČR a bude nutné urychleně zjednat nápravu.   M. Paulovič požádal 
J. Kováře o urychlené předání vyžádaných materiálů Policii ČR.  
 
4. Usnesení a uložené úkoly:  
VV uložil: 

1. M. Paulovičovi urychleně zveřejnit usnesení konference na weebových stránkách PŠS. 
2. J. Kovářovi předat zbývající hodiny a partiáře jednotlivým oddílům. 
3. J. Kovářovi vyplatit v průběhu 1. čtvrtletí příspěvek na činnost dle rozpisu schváleného 

konferencí.  
4. J. Kropíkovi zajistit pořadatele a připravit propozice pro uspořádání III. etapy přeboru Prahy 

jednotlivců, propozice zveřejnit do 28. 2. 2013. 
 
Termín příští schůze VV PŠS: v týdnu od 18.-24.3., místo, datum a čas bude upřesněno 
 
Zapsal:   J. Kovář 

 
Za správnost:                J. Kovář                          M. Paulovič 


