SCHŮZE KOMISE MLÁDEŽE ŠSPK DNE 16.9.2017

Přítomni:
J. Šilhavá, M. Vašíček, C. Čech, J. Trejbal + pan Vašíček byl pověřen panem Nováčkem, že
může vystupovat jeho jménem. Z. Flajšman byl podrobně seznámen 17.9.2017.

1 KALENDÁŘ
Shrnutí:
kalendář je vyvěšen na webu. Nutné najít případného náhradníka na jarní soustředění. P.
Nováček si klade podmínky pro pořádání jarního soustředění - soustředění bude dělat
pouze za předpokladu, že bude zařazeno do rozpočtu. Přesné podmínky pro uspořádání
jarního soustředění klatovskými nebyly dosud zaslány.
Bylo konstatováno - KM předkládá rozpočet ke schválení VV a předseda KM nemá
v podstatě žádný vliv na schválení rozpočtu. Rozpočet je schvalován jako vyrovnaný
(záleží na celkové příjmové části rozpočtu). Předseda KM bude usilovat o prosazení
schváleného rozpočtu KM.
Návrhy:
− Zpracováním rozpočtu je pověřen pan Nováček a to do 25.11.2017.
− Obhajobou rozpočtu před VV bude požádán pan Nováček. Termín bude upřesněn.
− V případě, že pan Nováček odmítne pořádání jarního soustředění, budou osloveni jiní
zájemci, popř. proběhnou pouze jednodenní soustředění (počet bude stanoven podle
finančních a termínových možností).
− Jarní soustředění bude hrazeno především z projektu KTCM.
Návrhy byly všemi přítomnými přijaty.
Shrnutí:
Nespolupráce některých oddílů při pořádání turnajů v rámci KM.
Návrhy:
− podmínku aktivního oddílu (pořádání turnajů) rozšířit i na ostatní projekty (KTCM,…)
a dotace, které jsou v kompetenci KM. KM bude vyplácet příspěvky/dotace jen
aktivním oddílům a to s platností od letošní sezony.
− z projektu KTCM bude vyplaceno pouze jedno letní soustředění. Oficiálně letní
soustředění KM bylo zvoleno Letní soustředění pořádané ŠK Líně (schváleno jako
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akce KM v lednu 2017), příspěvek bude vyplacen pouze na toto soustředění. Ušetřené
peníze budou rozděleny do dalších položek projektu KTCM.
Návrhy byly všemi přítomnými přijaty.

2 TURNAJE
− turnaje Ampér a Klatovská věž – podmínky pořádání budou vyvěšeny na webu ŠSPK;
− KP přebory – rozpis bude upraven, dle konkrétního turnaje, v propozicích;
− propozice jednotlivých turnajů je nutné předat ke schválení minimálně 14 dní před
konáním turnaje;
− pro pořádání turnajů je nutné použít databázi ŠSČR – aktuální raiting list;
− výsledky by měly být ještě týž den poslány předsedovi KM (excel – jeden soubor i
turnajové soubory Swiss manageru), dále je nutné umístit turnaj na chessresult (turnaj
označit v hlavičce jako ŠSPK- …..“název turnaje“.
Návrhy byly všemi přítomnými přijaty.

3 KTCM
Shrnutí:
Projekt byl schválen koordinátorem ŠSČR Markem Vokáčem 9.8.2017. Soustředění Hojsova
Stráž byla proplacena po schválení projektu KM ŠSPK dne 8.8.2017, částka je již vyplacena;
V rámci projektu KTCM je nově nutno dokládat účetní doklady.
Návrhy:
Po skončení soustředění v rámci KTCM bude nutné předložit:
− seznam dětí, které se zúčastnily soustředění,
− seznam trenérů, počet odtrénovaných hodin a témata, která byla v rámci
soustředění probrána,
− trenéři budou vypláceni na základě faktur nebo na základě dohody o provedení
práce (DPP) přímo Šachovým svazem PK (text faktur a dohod bude ještě
upřesněn).
− trenéři budou vypláceni na základě ekonomické směrnice ŠSČR.
U ostatních akcí, které budou účtované v rámci KTCM, je nutné doložit účetní originály.
Všechny účetní doklady tohoto projektu je nutné poslat emailem k odsouhlasení
koordinátorovi projektu, po schválení zaslat poštou originál (nebo osobně předat).
Návrhy byly všemi přítomnými přijaty.
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4 DOTACE – PŘÍPRAVA REPREZENTANTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE V
TRÉNINKOVÝCH CENTRECH MLÁDEŽE ŠACHOVÉHO SVAZU
PLZEŇSKÉHO KRAJE
Shrnutí:
Dotace byla získána ve výši 20 000,- Kč (žádáno o 27 500,-). Dotace bude rovnoměrně
rozdělena v souladu s podanou žádostí (odsouhlasena všemi členy KM). Aktivní oddíly ŠSPK
dostanou příspěvek ve výši 3334,- Kč na individuální trénování.
Návrhy:
Kluby navrhnou tréninkové skupinky (1 až 3 děti), které budou individuálně trénovat a
oznámí trenéra, který bude trénování zajišťovat. Faktury za trénování budou vystavovat
oddíly na základě vyfakturované částky trenérům.
Návrhy byly všemi přítomnými přijaty.

5 PODPORA ŠACHOVÝCH KROUŽKŮ
Shrnutí:
Tento týden došel seznam aktivních členů jednotlivých oddílů PK.
Úkol:
Jan Trejbal zkontaktuje koordinátor ŠSČR, jak dále postupovat. Posléze bude jednotlivé
oddíly informovat.

6 PROJEKT ŠACHY DO ŠKOL
Shrnutí:
Tento týden proběhla schůzka s vedením školského úřadu, kde zástupce představil projekt
Šachy do škol. Projekt bude dále propagován v rámci možností koordinátora projektu.

7 DOTACE - PODPORA DĚTÍ A MLÁDEŽE ŠACHOVÉHO SVAZU
PLZEŇSKÉHO KRAJE
Shrnutí:
Dotace byla získána ve výši 20 000,- Kč (žádáno o 46 050,- Kč). Vzhledem k tomu, že dotace
byla poskytnuta pouze do výše 20 000,- Kč, jednotlivé položky budou kráceny.
Návrhy:
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− Z této dotace budou nakoupeny poháry i pro příští sezonu pro turnaj KP jednotlivců.
− Budou proplaceni rozhodčí KP družstev a KP jednotlivců (bude vypuštěno v případě
nedostatku prostředků na individuální trénování).
− Další částka bude rozdělena na individuální trénování dětí z listiny talentů A, kteří
reprezentují kraj na mistrovských soutěžích jednotlivců.
Návrhy byly všemi přítomnými přijaty.

8 DISKUZE
Návrhy:
− Přeposlání zápisu ze schůze KM ŠSČR, která se konala 9.9.2017 v Mostě. – zařídí
Šilhavá.
− Pelnář se vzdává postupu na Polofinále juniorů v kategorii H20 – bude osloven Pavel
Flajšman – zařídí Šilhavá.
− KP juniorů – nutné zadat přesné podmínky pořádání včetně vyhlašování – bude řešit
STK – zařídí Šilhavá.
Návrhy byly všemi přítomnými přijaty.

Zapsal: Jana Šilhavá
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