Zápis z konference Šachového svazu Plzeňského kraje pro rok 2010
konané v Plzni dne 30.1.2010 od 10:00 hod. do 15:10 hod.
Konference se zúčastnili:
Delegáti oddílů: Sokol Domažlice (2 delegáti), Sokol Kdyně, Sokol Klatovy (2 delegáti), Šachklub Hartmanice, TJ
Lokomotiva Plzeň, TJ Košutka Plzeň o.s. (2 delegáti), TJ Sokol Plzeň-Letná, TJ ZČE Plzeň (2 delegáti), SŠK Heřmanova
Huť/Nýřany, ŠK Líně (2 delegáti), TJ ŠAKAL Kozolupy, ŠK Přeštice, TJ Sokol Kšice
Nepřítomni zástupci oddílů: TJ Sokol Postřekov, TJ Staňkov, TJ Dynamo Horšovský Týn, TJ Sokol Červené Poříčí, TJ
Union Plzeň, TJ Slavoj Dvorec, SKK ZP Rokycany, TJ Slavoj Tachov o.s., ŠK DDM Planá u Mariánských Lázní
Členové výkonného výboru: předseda Bohumír Sunek, sekretář Michal Cvikl, předseda STK Václav Václavík, předseda
KM Milan Jenč, předseda komise rozhodčích Miroslav Kasík, člen Martin Vašíček
Nepřítomní členové výkonného výboru: předseda komise mediální a propagační Pavel Šott
1.

Zahájení p. Sunek
zápis z konference zpracuje sekretář ŠSPk p. Cvikl, ověří p. Václavík
schválen jednací řád konference
schválen program konference

2.

Volba návrhové a mandátové komise
návrhová p. Václavík, p. Novák, p. Šnaidr
mandátová p. Čečil, p. Cvikl

3.

Zprávy o činnosti VV a komisí za rok 2009
výkonného výboru ŠSPK - přednesl p. Sunek
sportovně technické komise - písemně, doplnil p. Václavík, p. Pelikán, p. Lešetický ... byly zároveň
předány poháry za rok 2009
komise mládeže - písemně, doplnil p. Jenč
komise rozhodčích - písemně, doplnil p. Kasík
komise mediální a propagační - písemně p. Šott, doplnil p. Sunek a p. Herejk ohledně celostátní
propagace šachu, hlavně jde o pořad V šachu na ČT4

4.

Zpráva o hospodaření ŠSPk za rok 2009
p. Sunek - písemně čerpání rozpočtu, stav účtu k 31.12.2009 … 106.408,76 Kč
poznámka p. Václavíka ... p. Šperl se vzdal odměny za řízení soutěže
p. Sunek žádá všechny, aby faktury na proplacení posílali přímo na adresu p. Sunka a ne rovnou na
adresu ŠSPk

5.

Zpráva revizní komise - p. Vlk ... přečetl zprávu revizní komise za rok 2009

6.

Diskuse k předneseným zprávám - p. Novák doplnil zprávu KM p. Jenče, že Lukáš Vlasák a Kristýna Havlíková
jsou hráči Sokol Klatovy;

7.

Zpráva mandátové komise
ŠSPk má v současné době 22 oddílů, z toho 6 oddílů má právo dvou delegátů (nad 30 členů), celkem se
tedy konference mohlo zúčastnit 28 delegátů s hlasem rozhodujícím - přítomno bylo 18 delegátů s hlasem
rozhodujícím - tj. 64,2 %. Před hlasováním o přijetí usnesení bylo přítomno 18 delegátů, tj. 64,2 %.
K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většina tj. 10 hlasů.

8.

Schválení činnosti výkonného výboru za rok 2009, čerpání rozpočtu za rok 2009 a zprávy za rok 2009 sportovně
technické komise, hospodáře, komise rozhodčích, komise mládeže, komise mediální a propagační a revizní
komise, předložené písemně a doplněné předsedy komisí a členy komisí. Konference výše uvedené schvaluje.

9.

Seznámení s průběhem soutěží dospělých 2009/2010 - družstva i jednotlivci - p. Václavík

10.

Seznámení s průběhem soutěží mládeže 2009/2010 - družstva i jednotlivci - p. Jenč

11.

Návrh na zvolení delegátů na celostátní konferenci ŠSČR 27. února 2010 - Havlíčkův Brod
navržení delegáti p. Bohumír Sunek (předseda VV ŠSPk), p. Miloslav Vlk (SŠK Heřmanova
Huť/Nýřany), p. Milan Jenč (ŠK Líně)
hlasování o navržených delegátech an blok ... 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
jako náhradník byl určen Ing. Petr Herejk - člen VV ŠSČR

12.

Návrh rozpočtu ŠSPK na rok 2010 - p. Sunek
byl přečten návrh rozpočtu VV ŠSPk p. Sunkem - varianta č. 1 a 2 a byl přečten návrh rozpočtu
předložený p. Nováčkem (Šachklub Sokol Klatovy) - varianta č. 3
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varianta č.1 - vyrovnaný rozpočet při stávajících krajských příspěvcích 50/25 Kč - příjmy a výdaje ve
výši 44 700,- Kč
varianta č.2 - přebytkový rozpočet při navýšených krajských příspěvcích 125/75 Kč - příjmy ve výši
102 100,- Kč a výdaje ve výši 100 100,- Kč; z toho vyplývá přebytek ve výši 2 000,- Kč
varianta č.3 - schodkový rozpočet při navýšených krajských příspěvcích 100/50 Kč - příjmy ve výši 93
300,- Kč a výdaje ve výši 97 800,- Kč; z toho vyplývá schodek ve výši 4 500,- Kč
byla navržena změna kategorií pro placení příspěvků; v současné době má Plzeňský kraj dvě kategorie výdělečně činní a nevýdělečně činní; návrh je 1. kategorie do 18 let a nad 65 let a 2. kategorie od 18 let
do 65 let ... 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
hlasování o výši příspěvků pro ŠSPk od roku 2011: 1. varianta - 125/65 - pro 5, proti 12, zdrželo se 1; 2.
varianta - 120/75 - pro 5, proti 10, zdrželo se 3; 3. varianta - 100/50 - pro 13, proti 4, zdrželo se 1; bylo
přijato, že od roku 2011 se zvyšují příspěvky pro ŠSPk takto: 1. kategorie do 18 let a nad 65 let na 50,Kč a 2. kategorie od 18 let do 65 let na 100,- Kč
konference schvaluje upravený návrh rozpočtu z varianty č.3 jako schodkový se schodkem 31.000,- Kč;
úprava nastala ve zvýšení příspěvků za řízení soutěží a snížení příspěvků ŠSPk, které jsou pro rok 2010
stejné jako v roce 2009; pro 16, proti 1, zdrželo se 1
13.

Kalendář soutěží dospělých i mládeže pro r. 2010
ŠK Sokol Klatovy navrhuje, aby STK vypsala konkurzy na pořádání soutěží a konkurzní podmínky
zaslala na všechny oddíly, aby podmínky obsahovaly pouze podmínky nutné s co nejméně omezujícími
podmínkami; pro 16, proti 0, zdrželo se 2
ŠK Sokol Klatovy navrhuje, aby STK shromáždila všechny přihlášky do konkurzů a ty, které odpovídají
konkurzním podmínkám rozešle e-mailem na všechny oddíly s termínem, do kdy mohou oddíly hlasovat
pro příslušné přihlášky; pro 5, proti 10, zdrželo se 3
ŠK Sokol Klatovy navrhuje, aby STK na základě přihlášek do konkurzů a s přihlédnutím k hlasování
oddílů sestaví kalendář soutěží; nerelevantní na základě minulé odrážky
ŠK Sokol Klatovy navrhuje, aby krajská konference nesouhlasila s konáním Krajského přeboru mužů
v termínu mezi 1.5.2010 - 9.5.2010, protože v tomto termínu se koná MČR mužů na rok 2010 v Ostravě;
pro 16, proti 1, zdrželo se 1 - konference ukládá posunout termín konání KP mužů mimo výše uvedený
termín
STK navrhuje zrušení ustanovení bodu 7 usnesení konference z roku 2009 a navrácení se k původnímu,
léta praktikovanému systému, i za cenu zkrácení termínu stanovenému soutěžním řádem na zaslání
schválených soupisek zhruba na polovinu, nejpozději týden před zahájením soutěží; pro 18/ proti 0,
zdrželo se 0

14.

Různé, diskuse
členské příspěvky pro ŠSČR i ŠSPK se budou posílat na účet ŠSČR - viz. pokyny zaslané oddílům p.
Kniezkovou, kopii seznamu hráčů s výší příspěvků zaslat e-mailem i p. Sunkovi mira.sunek@post.cz ,
výše příspěvků:
- základní sazba: 100 Kč ŠSČR + 50 Kč ŠSPK celkem 150 Kč
- mládež do 18 let a senioři nad 65 let: 50 Kč ŠSČR + 25 Kč ŠSPK celkem 75 Kč
p. Václavík abdikoval na funkci předsedy STK a člena VV ŠSPk k dnešnímu dni; VV ŠSPk na jeho
místo kooptuje nového předsedu STK a člena VV ŠSPk

15.

Usnesení z konference Šachové svazu Plzeňského kraje konané dne 30.1.2010 v Plzni od 10:00 do 15:10 hod.
Usnesení předložil ke schválení člen návrhové komise p. Václavík.

Konference
1.
2.
3.
4.
5.

Schvaluje zprávu o činnosti výkonného výboru za rok 2009. Schvaluje zprávy za rok 2009 sportovně technické
komise, hospodáře, komise rozhodčích, komise mládeže, komise mediální a propagační, předložené písemně a
doplněné předsedy komisí a členy komisí. Schvaluje zprávu revizní komise za rok 2009
Schvaluje čerpání rozpočtu za rok 2009.
Schvaluje rozpočet ŠSPK na rok 2010 jako schodkový ve výši 31.000,- Kč. Schodek bude uhrazen z rezervy (na
účtu ŠSPk je ke dni 31.12.2009 částka 106.408,76 Kč)
Schvaluje kategorizace příspěvků pro ŠSPk stejně jako v ŠSČR:
mládež do 18 let a senioři nad 65 let
základní sazba (ostatní)
Schvaluje výši příspěvků od roku 2011 na 50 Kč do 18 let a nad 65 let a ostatní 100 Kč, příspěvky pro rok 2010
zůstávají v současné výši 50 Kč a 25, ale v kategoriích dle bodu 4.
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6.

Schvaluje zrušení ustanovení bodu 7 usnesení konference z roku 2009 a navrácení se k původnímu, léta
praktikovanému systému, i za cenu zkrácení termínu stanovenému soutěžním řádem na zaslání schválených
soupisek zhruba na polovinu, nejpozději týden před zahájením soutěží.
7. Ukládá STK od roku 2011 vypsat konkurz na soutěže jednotlivců, které budou obsahovat co nejméně omezujících
podmínek a pouze doporučující termíny.
8. Ukládá STK posunout KP mužů 2010 mimo termín 1.5.2010 - 9.5.2010, kdy se koná MČR mužů.
9. Bere na vědomí odstoupení p. Václavíka z funkce předsedy STK a člena VV ŠSPk a ukládá VV ŠSPK kooptovat
do výboru dalšího člena.
10. Ukládá VV rozeslat oddílům do 15.2.2010 přesnou kategorizaci dle bodu č. 4. – viz. bod 14. zápisu
11. Schvaluje delegáty a náhradníka na konferenci ŠSČR, která se bude konat dne 27.2.2010 v Havlíčkově Brodě - pp.
Sunek, Vlk, Jenč. Náhradníkem je p. Herejk, který se účastní konference jako člen VV ŠSČR.
Usnesení schváleno 18 delegáty z celkového počtu 18 přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím.

ROZPOČET ŠSPK na rok 2010

STK - jednotlivci + družstva

PŘÍJMY

VÝDAJE

muži

8 000

ženy+D18, D20

1 500

BT jednotlivci

1 500

rapid družstva

1 500

rapid jednotlivců

1 500

turnaj seniorů, postižených

1 500

BT družstva

1 500

plakety pro přeborníky

1 500 družstva a jednotlivci

Celkem jednotlivci:

0

18 500

KP I

10 775

12

1000

1 000 řízení soutěže

KP II

3 325

12

350

1 000 řízení soutěže

RP PM I

2 000

12

200

1 000 řízení soutěže

RP TC

600

3

200

800 řízení soutěže

RP KT+DO

1 500

8

200

800 řízení soutěže

RP PM II

1 500

12

200

800 řízení soutěže

zápočet LOK KP I na FIDE

5 000 zápočet KP I na LOK FIDE

Celkem družstva:

19 700

10 400

Celkem STK:

19 700

28 900

www stránky

-9 200

2 500 připojení, aktualizace, úprava a servis

poštovné

0 nahrazeno e-mailem

příspěvky ŠSPK

Ostatní

rozhodčí,místnost,materiál,cenový fond min.
1/2
rozhodčí,místnost,materiál,cenový fond nim.
1/2
rozhodčí,místnost,materiál,cenový fond min.
1/2
rozhodčí,místnost,materiál,cenový fond min.
1/2
rozhodčí,místnost,materiál,cenový fond min.
1/2
rozhodčí,místnost,materiál,cenový fond min.
1/2
rozhodčí,místnost,materiál,cenový fond min.
1/2

25 000

ostatní,rezerva, konference

4 000

školení rozhodčích

6 000

cestovné

6 000
1 300

příspěvek ŠSČR
Celkem ostatní:

31 000

mládež

krajské turnaje

13 800
13 300

Soustředění + talent. mládež (= projekt
CAISSA 2009):

11 600

medaile, diplomy

30 300
7 000

Tréninkové materiály, ostatní

6 000

6 000

Celkem mládež

17 600

56 600

68 300

99 300

Celkem:
stav účtu k 31.12.2008

17 200

117.720,76
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-39 000

-31 000

stav účtu k 31.12.2009

106.408,76

Zápis z konference ŠSPK zpracoval: Ing. Michal Cvikl - sekretář ŠSPK
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