Zápis z konference Šachového svazu Plzeňského kraje pro rok 2013
konané v Plzni dne 19.01.2013 od 10:10 do 15:30 hod.
Konference se zúčastnili:
Delegáti oddílů: ŠK Kdyně (zastupováním pověřen J. Novák ze ŠK Sokol Klatovy), ŠK Sokol Klatovy
(2 delegáti - Z. Hanzlík, J. Novák), TJ Lokomotiva Plzeň (P. Čečil), TJ Košutka Plzeň o.s. (2 delegáti – T.
Ehrlich, V. Bouše), SŠK Heřmanova Huť/TJ DIOSS Nýřany (2 delegáti – M. Vlk, M. Pašek), ŠK Líně (2
delegáti – M. Novák, M. Jenč), ŠAKAL Kozolupy (2 delegáti – J. Šilhavá (2 hlasy)), SKK ZP Rokycany
(L. Pohořelý), TJ Sokol Kšice (H. Šperl), ŠK Tachov (2 delegáti – V. Truksa (2 hlasy))
Hosté: P. Herejk (ŠK Líně)
Nepřítomní zástupci oddílů: Sokol Domažlice (2 delegáti), TJ Sokol Postřekov, TJ Dynamo Horšovský
Týn, TJ Sokol Červené Poříčí, TJ Union Plzeň, ŠK Přeštice, TJ Slavoj Dvorec, ŠK DDM Planá u
Mariánských Lázní (2 delegáti), TJ ZČE Plzeň (2 delegáti), TJ Staňkov, TJ Sokol Plzeň-Letná (2 delegáti)
Členové výkonného výboru: H. Šperl (předseda), B. Sunek (hospodář), M. Jenč (předseda KM),
J. Lešetický
Revizní komise: M. Vlk (předseda)
Průběh konference:
1.
Zahájení (10:10, Šperl)
• protože nebyla přítomna nadpoloviční většina oprávněných delegátů s hlasem
rozhodujícím, byla Konference ŠSPK po 30 minutách ukončena a v 10:45 zahájena
Mimořádná konference ŠSPK
• schválen jednací řád konference - jednomyslně
• schválen program konference - bez připomínek, jednomyslně
2.
Volba pracovního předsednictva
• Šperl (předsedající), Sunek, Jenč - vizuální většina hlasujících pro každého člena
3.
Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu z konference
• Jenč (zapisovatel), Šperl (ověřovatel) - vizuální většina hlasujících pro každého z nich
4.
Volba mandátové komise
• Čečil (předseda), Pašek, Hanzlík - vizuální většina hlasujících pro každého člena
5.
Volba návrhové komise
• Čečil (předseda), Pašek, Hanzlík - vizuální většina hlasujících pro každého člena
6.
Zpráva mandátové komise (Čečil)
• Členy ŠSPK je v současné době 21 oddílů, z toho 10 oddílů má právo na 2 delegáty (nad
30 členů), celkem se tedy konference mohlo zúčastnit 31 delegátů s hlasem rozhodujícím.
Delegátům s hlasem rozhodujícím bylo vydáno 14 hlasovacích lístků z celkového počtu
31, tj. 45,16 %. K přijetí rozhodnutí je třeba nadpoloviční většina, tj. 8 hlasů.
7.
Zprávy o činnosti VV ŠSPK a jednotlivých komisí v roce 2012
• VV ŠSPK - písemně, doplnil Šperl – informace o dotacích ze ŠSČR na činnost (55500 Kč)
a Krajské tréninkové centrum mládeže (KTCM, 50000 Kč)
• komise rozhodčích - písemně, doplnil Šperl - informace o neuskutečněném školení
rozhodčích, otázku řízení utkání v KP I rozhodčími bez licence FIDE řeší KR ŠSČR
• sportovně technické komise - písemně, doplnil Šperl – zpoždění zaplacení příspěvků SKK
ZP Rokycany ovlivnilo statistiku členů ŠSPK
• komise mládeže - písemně, doplnil Jenč - informace o vzniku nové tréninkové skupiny
kolem P. Herejka a díky dotaci na KTCM větším počtu uskutečněných soustředění oproti
plánu
8.
Zpráva o hospodaření ŠSPK za rok 2012 (Sunek)
• písemně čerpání rozpočtu, informace k vyúčtování dotací ze ŠSČR a KÚPK (20.000 Kč na
projekt CAISSA), část dotace na činnost použita na podporu projektu Šachy do škol (cca
7.000 Kč), za zbytek zakoupeno 25 ks šachových souprav Staunton č. 5 s kartonovými
šachovnicemi a 25 ks digitálních hodin DGT 2010
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9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

Zpráva revizní komise za rok 2012 (Vlk)
• přečtena zpráva revizní komise
• stav na účtu k 31.12.2011 byl 72985,42 Kč , stav k 17.01.2013 byl 127236,96 Kč (z toho
50000 Kč půjčka), hotovost v pokladně 2436 Kč
• hospodaření ŠSPK za rok 2012 skončilo ztrátou ve výši 6982,46 Kč - zapříčiněno nutností
rychle vyúčtovat zmíněné dotace a menším výběrem příspěvků
• nebyly zjištěny žádné nedostatky, účetnictví je vedeno vzorně
Zpráva mandátové komise
• změna počtu delegátů s hlasem rozhodujícím (dostavili se další, čímž se konference stala
usnášeníschopnou): celkem vydáno 16 hlasovacích lístků z 31, tj. 51,61 %. K přijetí
rozhodnutí je třeba nadpoloviční většina, tj. 9 hlasů.
Oběd (12:30 – 13:30)
Zpráva mandátové komise
• počet delegátů s hlasem rozhodujícím se nezměnil, žádný delegát neubyl ani nepřibyl
Diskuze k předneseným zprávám
Schválení činnosti za rok 2012
• vizuální většina hlasujících pro
Volba delegátů na konferenci ŠSČR 06.04.2013 v Havlíčkově Brodu
• hlasováno o jednotlivých navržených kandidátech:
H. Šperl – vizuální většina hlasujících pro
M. Vlk - vizuální většina hlasujících pro
J. Lešetický - vizuální většina hlasujících pro
• jako náhradník byl navržen P. Čečil - vizuální většina hlasujících pro
Návrh rozpočtu ŠSPK na rok 2013 (Sunek)
• předložen k diskuzi a okomentován - vzhledem k předpokládaným příjmům a návrhům
rozpočtů STK a KM vychází jako vyrovnaný s příjmy ve výši 77600 Kč
• rozpočet KM vypracován ve 3 variantách: bez dotací, s dotací z KÚPK a s dotací ze ŠSČR
• v diskusi návrhy na využití případné dotace na činnost ze ŠSČR: zvýšit příspěvek na
pořádání školení rozhodčích a trenérů, uspořádání simultánky s velmistrem, mezistátní
utkání, nákup partiářů, dataprojektoru, kopírky nebo šachového SW (viz Usnesení)
• rozpočet předložen k hlasování jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 77600 Kč vizuální většina hlasujících pro
Diskuze
• dotaz na termín platby příspěvků ŠSČR pro rok 2013 (Vlk) – nejpozději do 01.03.2013
odevzdat seznam členů, po Konferenci ŠSČR, která by měla schválit příslušné úpravy
Ekonomické směrnice ŠSČR, přijde faktura na úhradu členských příspěvků (Šperl)
• doklady k proplacení akcí předkládat nejpozději do 1 měsíce po skončení akce
• výše členských příspěvků na r. 2013:
Členové
Základní sazba (nar. 1948-1994
včetně)
Mládež (nar. 1995-2004 včetně)
Děti (nar. 2005 včetně a mladší)
Senioři (nar. 1947 včetně a starší)

18.
19.

ŠSČR

ŠSPK

Celkem

150 Kč

110 Kč

260 Kč

75 Kč
20 Kč
75 Kč

60 Kč
60 Kč
60 Kč

135 Kč
80 Kč
135 Kč

• plán na reorganizaci krajských soutěží družstev (viz Usnesení)
Usnesení
• předložil ke schválení předseda návrhové komise Čečil - schváleno jednomyslně
Závěr (15:30, Šperl)
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USNESENÍ
Konference
1. Vyslovuje poděkování všem pořadatelům soutěží ŠSPK v r. 2012.
2. Schvaluje zprávu o činnosti výkonného výboru v roce 2012.
3. Schvaluje zprávy o činnosti v roce 2012: sportovně technické komise, komise rozhodčích, komise
mládeže.
4. Schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2012.
5. Schvaluje zprávu revizní komise za rok 2012.
6. Pověřuje ŠO TJ Košutka Plzeň uskladněním zakoupeného šachového materiálu (25 ks šachových
souprav Staunton č. 5 s kartonovými šachovnicemi a 25 ks digitálních hodin DGT 2010), Bc.
Václava Václavíka jeho správou a VV inventarizací a vypracováním metodiky jeho užívání pro
soutěže ŠSPK, případně jiné turnaje.
7. Volí delegáty a náhradníka na konferenci ŠSČR dne 06.04.2013 v Havlíčkově Brodu. Delegáti:
Hynek Šperl, Miloslav Vlk, Jan Lešetický. Náhradník: Pavel Čečil.
8. Ukládá členům ŠSPK do 15.03.2013 zaslat předsedovi ŠSPK návrhy na využití případné dotace
na činnost v r. 2013 ze ŠSČR a zároveň pověřuje VV vyhodnocením těchto návrhů.
9. Schvaluje návrh rozpočtu ŠSPK na rok 2013 jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 77600 Kč.
10. Schvaluje zásady pro vyúčtování akcí: Veškeré doklady musí být vyúčtovány nejpozději do 1
měsíce po skončení akce.
11. Souhlasí s využitím předložených návrhů (bod 8.) čerpání případné dotace ŠSČR na činnost v r.
2013.
12. Ukládá STK ŠSPK seznámit oddíly s plánovanou reorganizací krajských soutěží družstev
dospělých od soutěžní sezóny 2013/2014: KP I – 12 osmičlenných družstev, KP II - 12
osmičlenných družstev, KP III - 12 pětičlenných družstev, RP – 2 skupiny ze zbývajících
účastníků (pětičlenná družstva). Postup pro rozdělení do soutěží: Vítězové RP PM I, RP TC, RP
KT postupují do KP II, družstva na 2. místě v těchto soutěžích postupují do KP III, kam sestupují
poslední 3 týmy z KP II. Zbylých 6 družstev bude doplněno týmy na 3.-8. místě ze současného RP
PM I. Ze zbývajících družstev budou vylosovány 2 skupiny tak, že nejprve budou do každé
skupiny nasazeny 2 nejvzdálenější týmy a k nim pak losována ostatní družstva. Více informací
přinese rozpis soutěže. V případě vážných výhrad bude reorganizace posunuta o 1 rok, tj. vejde
v platnost od soutěžní sezóny 2014/2015.
13. Bere na vědomí informaci o vzniku nového šachového oddílu ŠK 64 Plzeň, o 12. ročníku
šachového festivalu, který se uskuteční ve dnech 16.-24.08.2013 a jehož pořadatelem je ŠK 64
Plzeň, o termínu Letního šachového tábora (11.-20.7.2013, Bonětice) a o termínu 21. ročníku
turnaje O pohár města Klatov (29.06.-07.07.2013).
Usnesení bylo schváleno 16 delegáty z přítomných 16 delegátů s hlasem rozhodujícím.
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ŠSPK - návrh rozpočtu na rok 2013
PŘÍJMY

krajské přebory

jednotlivci (muži, ženy)

8 000

senioři

2 000

jednotlivci v bleskovém šachu

2 000

jednotlivci v rapid šachu

2 000

družstva v bleskovém šachu

2 000

družstva v rapid šachu

2 000

poháry/plakety

1 200

Celkem:

0

KP I

19 200

11 125

12

1000

825

1 000

2 400

KP II

7 950

12

750

575

1 000

4 800

RP PM I

5 100

12

500

350

1 000

2 400

RP PM II

3 700

8

500

350

800

1 600

RP KD

1 850

4

500

350

800

800

RP TC

1 550

4

500

350

800

800

zápočet FRL (KP I)

4 800

poháry pro vítěze (KP I, KP II)

300

Celkem:

31 275

5 700

Celkem STK:

31 275

24 900

www stránky

2500

poštovné
Ostatní

LOK/FRL

startovné
počet
startovné družstev norm.
sníž.

soutěž

družstva 2012/2013

VÝDAJE

0

příspěvky ŠSPK
ostatní,rezerva, konference,
úrok
školení rozhodčích
cestovné
příspěvek ŠSČR - dotace dle
počtu
Celkem ostatní:
mezisoučet
1. Krajské turnaje mládežepodrobnosti viz v dalších listech KM
2. Seriál krajských soustředění Caissa Tour 2013 (viz další list)
3. Medaile a diplomy

17 600
připojení,
aktualizace,
servis
nahradit emailem

40000 Nábor nových členů, aktivace
5000
3000

3000
1000

43000
74 275

0

11500
54 000
11 800
4 800
4 000

4. Školení trenérů

3 000

5. dotace ŠSČR (50.000)
74 275
Dopočet (odhad) příspěvků ŠSČR do
rovnosti rozpočtu

17 600

3 325
77 600

Zapsal: M. Jenč
Ověřil: H. Šperl
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