Zápis z jednání výboru Šachového svazu Plzeňského kraje
ze dne 6.1.2016 v Plzni Karlovarská 126
Přítomni: Václav Václavík, Jana Šilhavá, Martin Štaif, David Pelikán, Milan Jenč, Karel Orlíček
Omluveni: Miroslav Kasík
Kontrola úkolů:
• Vyhlášení konkurzu na vedoucí soutěží družstev na tříleté období – STK zpracován
• Příprava konference ŠSPK 2016
- návrh rozpočtu – komise do 31.12.2015 zaslat hospodáři a předsedovi, bude projednáno na schůzi VV
v lednu – splnili pouze KR a STK
• STK a KM - doposud neobsazené akce na 1. pol. 2016 – vyhlásit do 31.10.2015 – STK splněno KM
nevyhlásila
• ŠSPK uhrazeny partiáře, není jasné kdo převzal a kam předány – bude předáno oddílům na koferenci ŠSPK
• Směrnice ŠSPK – splněn, zveřejněna na webu
• Změna oprávnění k přístupu na bankovní účet ŠSPK (změna předsedy) - splněno
• Nástin koncepce připraví předseda- zpracován, posoudí VV
• Manažer KTCM urychleně dodat ŠSČR podklady potřebné k vyplacení dotace - splněno
Projednáno:
1. Kontrola úkolů z minulé schůze VV a konference ŠSPK
2. Příprava konference ŠSPK 2016
- pozvánky a materiály po dodání od všech komisí rozešle předseda
- projednán rozpočet na rok 2016
- místo konání, nikdo se nepřihlásil, zajistí TJ Pleň Košutka z.s.
3. Odstoupení p. Jenče z funkcí
Úkoly:
• KM+TMK+KCM, a propagační zaslat do 10.1.2016 předsedovi zprávu o činnosti za rok 2015
• Hospodář, zaslat předsedovi do 10.1.2016 zprávu o hospodaření za rok 2015 a vyrovnaný rozpočet na
rok 2016
Usnesení VV:
1. Bere na vědomí odstoupení p. Jenče z funkcí předsedy KM, místopředsedy a člena výboru ŠSPK.
2.

Schvaluje počty delegátů z jednotlivých oddílů na konferenci ŠSPK dne 6.2.2015 podle počtu členů
s platnou registrací k 31.12.2015, do 30 čl. včetně 1 delegát, 31 čl. a více 2 delegáti.

3.

Schvaluje rozdělení partiářů zakoupených ŠSPK jednotlivým oddílům dle podle počtu členů s platnou
registrací k 31.12.2015, zaokrouhleno na 100 ks partiářů.

4.

Pověřuje TJ Plzeň Košutka z.s. zajištěním konference ŠSPK 6.2.2016.

5.

Schvaluje návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2016.

Schváleno všemi přítomnými členy VV ŠSPK.
Zapsal:
Bc. Václav Václavík
předseda ŠSPK
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