Zápis z jednání výboru Šachového svazu Plzeňského kraje
ze dne 19.9.2015 v Plzni Karlovarská 126
Přítomni: Václav Václavík, Miroslav Kasík, Jana Šilhavá, Martin Štaif, David Pelikán
Nepřítomni: Milan Jenč, Karel Orlíček,
Kontrola úkolů:
1. Zápis z jednání konference ŠSPK připravit k zveřejnění na webu - splněno.
2. Právní subjektivita ŠSPK, uvedení svazu ve spolkovém rejstříku jako pobočný spolek ŠSČR, sídlo spolku splněno
3. Doplnění STK o předsedu – navržen David Pelikán, ověřeno, že souhlasí - splněno, p. Pelikán kooptován do
VV ŠSPK
4. Schůze VV ŠSPK – rádné v termínech: konference ŠSPK, losovací schůze soutěží družstev a prosinec,
mimořádné dle potřeby či mailem - plní se průběžně
5. Příprava nového termínového kalendáře ŠSPK včetně KP jednotlivců - usnesení konference ŠSPK- splněno
6. Změna tempa hry v KP II družstev od r. 2016/17 a zápočet této soutěže na elo FIDE - usnesení konference
ŠSPK - splněno, anketa proběhla, změna tempa v KP II zamítnuta a tím i zápočet na elo FIDE
7. Školení a seminář pro rozhodčí v roce 2015 - splněno 25 účastník.
8. Zvýšení propagace činnosti ŠSPK zejména mládeže v regionálním tisku, televizi či rozhlasu na okresech
kraje – např. pravidelná rubrika, dodávání příspěvků, rozhovory o činnosti, zpravodajství z turnajů –
předseda KMP se nedostavil a nezaslal zprávu, VV zaregistroval pouze článek v Plzeňské jedničce – podáno
oddílem Košutky
9. Zvážit směrnici ŠSPK – zásady hospodaření, zadávání rozpisů, výsledků, příp. zpráv a fotografií na web směrnice připravena předsedou, rozeslána členům VV k připomínkám a doplnění
10. Příprava rozpisu soutěží družstev r. 2015/16- splněno
Projednáno:
1. Kontrola úkolů z minulé schůze VV a konference ŠSPK – úkoly z konference splněny, úkoly z posledního
VV viz. výše.
2. Písemné zprávy komisí – dodala pouze komise rozhodčích, STK, KM a hospodář přednesli na jednání ústně.
3. Návrh na změnu rozpisu soutěží družstev – platby dle skutečného přihlášení družstev včetně pokut, až po
losovací schůzi.
4. Vyhlášení konkurzu na vedoucí soutěží družstev na tříleté období.
5. Schválení odborných komisí ŠSPK.
6. Směrnice ŠSPK.
7. Vyhlášení konkurzů na soutěže a akce řízené ŠSPK na r. 2016.
8. Příprava konference ŠSPK 2016.
- návrh rozpočtu – komise do 31.12.2015 zaslat hospodáři a předsedovi, bude projednáno na schůzi VV
v lednu
- písemné zprávy komisí pro konferenci a pozvánku (p. Jenč) zaslat členům VV do schůze v lednu
- pozvánky a program připraví p. Jenč
9. p. Václavík - informace ze schůze VVŠSČR a krajských předsedů
a) vzájemné předávání informací – dohodnuto zveřejňováním ne webových stránkách
b) propagace šachu, využít všechny možné prostředky, vítány i akce, např. i „hospodské“ turnaje apod.
c) zvyšování členské základny, zejména mládeže což je jedno z kritérií pro získání dotací, zvážit výši
členských příspěvků, zda neodrazují členy od registrace
d) koncepce rozvoje krajských svazů
e) pozastaveno vyplacení dotace na mládež od ŠSČR pro ŠSPK, důvod nedodány podklady o činnosti z
krajského centra mládeže !
10. Různé:
a) ŠSPK uhrazeny partiáře, není jasné kdo převzal a kam předány.
b) Losovací schůze soutěží družstev 2015/15 – účast v RP TC odřekli Kšice B.
c) Změna oprávnění k přístupu na bankovní účet ŠSPK (změna předsedy).
d) Příští schůze VV.
e) Upozornění pro předsedy komisí a hospodáře – nelze překračovat rozpočet schválený konferencí ŠSPK.
Úkoly k bodům:
2. Komise mediální dodat zprávu o činnosti od posledního jednání VV – zodpovídá p. Orlíček.
3. Zapracuje předseda STK do rozpisu soutěží družstev 2016/17.
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4. Konkurz vyhlásit do 15.12.2015 s termínem přihlášek do 31.1.2016, schválení na schůzi VV po konferenci
ŠSPK v r. 2016 , požadavky: kvalifikovaný rozhodčí, práce s PC (swiss-manager, internet, word, exel),
uvedení dosavadní praxe
5. Viz. usnesení.
6. Předseda ŠSPK dopracuje a rozešle oddílům.
7. STK a KM - doposud neobsazené akce na 1. pol. 2016 – vyhlásit do 31.10.2015, s termínem přihlášek do
31.12.2015 vyhodnocení předloží předsedové komisí na schůzi VV v lednu 2016.
8. Úkoly pro členy VV:
předsedové komisí:
do 30.12.2015 - zpracují návrh rozpočtu na rok 2016, který předloží hospodáři a předsedovi ŠSPK
do 10.1.2016 zpracují písemně zprávy o činnosti komisí za rok 2015 a zašlou členům VV
hospodář:
do 10.1.2016 zpracuje návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2016
místopředseda:
zajistí přípravu konference včetně materiálů a jejích distribuci oddílům s min. 14 denním předstihem,
pozvánku zaslat i VV ŠSČR
9.

Úkoly:
d) Nástin koncepce připraví předseda
e) Manažer KTCM urychleně dodat ŠSČR podklady potřebné k vyplacení dotace

10.
a)
b)
c)
d)

Různé:
Ověří předseda, příp. KM
Hospodář – vrátit startovné družstvu Kšice
Zajistí hospodář
Termín určí předseda cca do 20.1.2016

Usnesení VV:
1. Schvaluje odborné komise ŠSPK ve složení:
STK: předseda David Pelikán, členové Jana Šilhavá, Zdeněk Havlík, Václav Václavík
KM: předseda Milan Jenč, členové Aleš Jakl, Jiří Kupilík, Karel Nováček, Jana Šilhavá, Martin
Vašíček
KR: předseda Miroslav Kasík, členové Martin Vašíček, Martina Kocandová, Václav Václavík
2. Schvaluje směrnici ŠSPK č. 1/15 ŠSPK.
3. Schvaluje úkoly k bodům viz. výše.
Schváleno všemi přítomnými členy VV ŠSPK.
Zapsal:
Bc. Václav Václavík
předseda ŠSPK
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