Zápis z jednání výboru Šachového svazu Plzeňského kraje
ze dne 11.1.2017
Účastníci:
Omluveni:

Václav Václavík, Jana Šilhavá, Martin Štaif, Karel Orlíček, Miroslav Kasík
David Pelikán,

Kontrola úkolů:
1. Schvaluje termínový kalendář 2016/17 - zveřejněno
2. Schvaluje rozdělení dotací a ukládá hospodáři vyúčtování dotací v řádných termínech a to ve spolupráci
p. Šilhavá - KU KTCM, KU, ŠSČR KTCM – úkol trvá, chybí vyúčtování dotací KU a ŠSPK
p. Václavík – ŠSČR administrativa – splněno
3.

Ukládá hospodáři zaslat účetní závěrky za r. 2014 a 2015 do Sbírky listin soudního spolkového rejstříku,
nejpozději do 30.11.2016. - splněno

4.

Ukládá KM a STK zveřejňovat na webu ŠSPK zápisy ze schůzí komisí - plněno

5.

Stanovuje úkoly pro schůzi VV ŠSPK (cca prosinec 2016)
komise:
do 30.11.2016 zaslat hospodáři a předsedovi návrh rozpočtu na rok 2017- KM dodala až 11.1.2017
do 10.1.2017 zaslat předsedovi zprávy o činnosti komise za rok 2016 –chybí zpráva STK
hospodář: do schůze VV zpracovat návrh rozpočtu na rok 2017 – nedodány podklady KM
předseda: připravit konferenci ŠSPK dne 4.2.2017 - probíhá

Projednáno:
a) vyúčtování dotací pro KM – KU, ŠSPK
b) projednání rozpočtu na rok 2017
c) dotace KU
d) STK krajské přebory jednotlivců 2017 zajištění
e) příprava konference ŠSPK – zprávy chybí: STK, zprávy o hospodaření, rozpočet, revizní komise
f) sportovní kalendář a rozpis soutěží 2017/18
Usnesení VV:
1. Schvaluje pozvánku na konferenci ŠSPK.2017 a pověřuje předsedu ŠSPK přípravou materiálů a
dopracování rozpočtu na rok 2017.
2. Ukládá STK dodat do 20.1.2017 zprávu o činnosti za rok 2016.
3. Hospodáři ve spolupráci s KM zajistit vyúčtování dotací za rok 2016 v požadovaných termínech.
4. Ukládá KM předat předsedovi ŠSPK návrhy na žádosti o dotace.
5. Ukládá předsedovi STK zajistit uspořádání KP jednotlivců 2017.
6. Ukládá STK vydat rozpis soutěží družstev r. 2017/18 do 15.6.2017.
7. Ukládá KM a STK vydat termínový kalendář 2017/18 do 30.6.2017.

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