Zápis z 29. schůze VV ŠSPK
konané v Plzni dne 21.03.2011 od 16:15 do 18:30 hodin
Přítomni (bez titulů): Hynek Šperl, Josef Baumruk, Milan Jenč, Pavel Šott
Omluveni:

-

Neomluveni:

Jan Lešetický

Hosté:

Bohumír Sunek, Miroslav Kasík
Program:

1.

Zahájení, schválení programu schůze................................................................................................ 1

2.

Jmenování předsedy komise rozhodčích (KR) ..................................................................................... 1

3.

Konkurz na uspořádání krajských přeborů 2011 - vyhodnocení............................................................. 1

4.

Rezignace J. Lešetického na funkci předsedy STK ŠSPK ....................................................................... 2

5.

Funkce člena VV - hospodáře, situace v ČSTV .................................................................................... 2

6.

Informace z konference ŠSČR, konané dne 26.02.2011 v Havlíčkově Brodě ........................................... 3

7.

Přehled plateb členských příspěvků ŠSČR a ŠSPK pro rok 2011, stav členské základny ........................... 3

8.

Různé ........................................................................................................................................... 3

Průběh:
1. Zahájení, schválení programu schůze
2. Jmenování předsedy komise rozhodčích (KR)
• uloženo VV ŠSPK usnesením konference ŠSPK ze dne 15.01.2011, bod 10
• na tuto funkci kandiduje M. Kasík – hlasováním členů VV schválena kooptace do VV a
jmenování předsedou KR
Usnesení_01/29 VV ŠSPK kooptuje M. Kasíka do VV ŠSPK a jmenuje jej předsedou KR ŠSPK.
3. Konkurz na uspořádání krajských přeborů 2011 - vyhodnocení
• vysvětleny důvody, proč o kandidátech přihlášených do konkurzu (Košutka, HeřNýř,
Klatovy) hlasoval VV a ne STK (Stanovy ŠSČR, možný střet zájmů u členů STK a současně
i členů ŠO Košutka J. Lešetického a V. Václavíka) - Šperl
• v diskuzi navrhováno:
i. možné řešení pro příští rok (rozhodnutí o konkurzech vrátit do STK tedy tam, kam
patří; nechat odhlasovat konferencí doporučení pro STK ohledně přeboru jednotlivců
v praktickém šachu, zda preferovat open turnaj (Klatovy, Plzeň) nebo samostatný
turnaj (Košutka)) - Baumruk
ii. nechat o krajských přeborech rozhodnout konferenci
iii. přijmout Jednací řád STK ŠSPK (analogie k Jednacímu řádu STK ŠSČR) – Šperl
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4. Rezignace J. Lešetického na funkci předsedy STK ŠSPK
• oznámena členům VV mailem od J. Lešetického, odeslaným dne 08.03.2011
• v tomtéž mailu J. Lešetický uvádí, že po skončení sezóny končí i v komisi STK
• v diskuzi upozorněno na situaci v STK v souvislosti s jejími úkoly pro „blízkou budoucnost“
(minimální počet členů, nutnost zajistit poháry pro krajské přeborníky, účast na rozšířené
schůzi STK ŠSČR, uzavření soutěží 2010/2011, příprava a vydání rozpisu soutěží 2011/2012,
počet vedoucích, pověřených řízením jednotlivých soutěží, evidence přihlášek do soutěží,
kontrola zaplaceného startovného, svolání losovací schůze, kontrola soupisek) - Šperl
• navrženo vypsat konkurz na předsedu STK – Jenč
• do doby uzavření konkursu VV pověřuje předsedu VV řízením STK
Ú01/29 vypsat konkurz na předsedu STK ŠSPK – Šperl – do 15.04.2011
Ú02/29 zajistit poháry pro krajské přeborníky 2011 – Šperl – do 15.04.2011
Ú03/29 zajistit poháry pro krajské přeborníky 2011 v rapid šachu a v bleskovém šachu v kategorii
junioři (dorostenci) – Jenč – do 22.04.2011
Usnesení_02/29 VV ŠSPK bere na vědomí rezignaci J. Lešetického na funkci předsedy STK ŠSPK a
pověřuje řízením STK do doby uzavření konkurzu předsedu VV H. Šperla
5. Funkce člena VV - hospodáře, situace v ČSTV
• jmenování hospodáře a jeho kooptace do VV ŠSPK bylo uloženo VV ŠSPK usnesením
konference ŠSPK ze dne 15.01.2011, bod 10
• před zahájením diskuze upozorněno na zrušení stávajících smluv o součinnosti s Plzeňským
krajským sdružením ČSTV ze dne 24.02.2011 a na nejasnou situaci v ČSTV (spolu se situací
v Sazce, jejímž akcionářem ČSTV je) – Sunek
• při hledání hospodáře je tedy nutné zohlednit i možnost/nutnost zřízení (odvozené) právní
subjektivity ŠSPK – Sunek
• v diskuzi zmíněny možnosti:
i. pokračování spolupráce s PKS ČSTV za předpokladu, že po valné hromadě ČSTV
(16.04.2011) dojde k uzavření Smlouvy o spolupráci (součinnosti) – Sunek
ii. zřízení (odvozené) právní subjektivity ŠSPK, o němž však zřejmě musí rozhodnou
(mimořádná) konference ŠSPK – Sunek (doplnění: z ostatních KŠS má (odvozenou)
právní subjektivitu: JŠS, KHŠS, KŠSKV, MKŠS, PŠS, SŠS, ŠSOK, ÚKŠS – Šperl)
iii. vedení účetnictví ŠSPK – Sunek
a) v rámci smlouvy o součinnosti s ČSTV
b) hospodářem ŠSPK
c) u ŠSČR (paní J. Kniezková nebo J. Voráčková)
d) třetí osobou v rámci Plzeňského kraje - provedení účetnictví a daňového
poradenství (firma, soukromník)
Ú04/29 projednat se ŠSČR problematiku právní subjektivity ŠSPK a možnosti vedení účetnictví ŠSPK
– Šperl – neprodleně
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6. Informace z konference ŠSČR, konané dne 26.02.2011 v Havlíčkově Brodě
• k nahlédnutí předložen „Zápis z konference ŠSČR“ od Ing. P. Herejka – Šperl
• průběh konference stručně okomentován – Šperl
• „konference konstatovala, že nenastal propad ekonomických příjmů z MF ČR a Sazky, a
proto pro rok 2012 nebudou zvýšeny členské příspěvky“, tj. zůstanou stejné jako v roce
2011 (členové se základní sazbou 150 Kč, se sníženou sazbou (mládež do 18 let a senioři nad
65 let) 75 Kč, individuální členové 1500 Kč) - Šperl
• „konference ŠSČR delegovala na VV ŠSČR pravomoc stanovit do 15.06.2011 termín platby
registračních příspěvků na rok 2012“ – Šperl
7. Přehled plateb členských příspěvků ŠSČR a ŠSPK pro rok 2011, stav členské základny
• informováno o stavu plateb členských příspěvků ŠSČR a ŠSPK pro rok 2011 – až na několik
hříšníků oddíly zaplatily včas, oddíl SKK ZP Rokycany však zaplatil členské příspěvky
stejné jako pro rok 2010 – neúspěšně urgováno již 22.02.2011 (mail, telefon) – Šperl
• z podkladů ke konferenci ŠSČR a z údajů databáze ŠSČR poukázáno na pokles počtu
aktivních členů (-16 %) a mládeže (-46 %) v meziročním porovnání 2009 a 2010 – Šperl
Ú05/29 kontaktovat oddíl SKK ZP Rokycany, aby zaplatil členské příspěvky pro rok 2011
v předepsané výši - Šperl - neprodleně
8. Různé
• na webu ŠSČR doposud chybí závěrečná zpráva Regionálního přeboru Klatovy, Domažlice
2010/2011 (RP KT+DO 2010/2011), přestože soutěž skončila již 30.01.2011 – Šperl
• upozorněno na vhodnost/nutnost uspořádat školení/seminář rozhodčích II. a III. třídy (třem
III. skončila platnost v roce 2010, pěti II. končí v roce 2011); předložen seznam rozhodčích
ŠSPK všech tříd – Šperl
• upozorněno na nutnost aktualizace údajů u komise mládeže (KM) a sportovně technické
komise (STK) na webu ŠSPK (předsedové Komise mediální a propagační (KMaP) a KR již
aktualizaci provedli) – Šperl
Ú06/29 kontaktovat vedoucího soutěže RP KT+DO 2010/2011 J. Lešetického, aby vydal závěrečnou
zprávu – Šperl – neprodleně
Ú07/29 připravit seminář-školení rozhodčích II. a III. třídy – Kasík – do 31.12.2011
Ú08/29 zaslat aktualizované údaje o KM předsedovi VV ŠSPK- Jenč – do 22.04.2011
Ú09/29 zajistit aktualizaci údajů o STK a KM na webu ŠSPK- Šperl – do 30.04.2011
zapsal H. Šperl
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Přehled úkolů:
Ú01/29 vypsat konkurz na předsedu STK ŠSPK – Šperl – do 15.04.2011
Ú02/29 zajistit poháry pro krajské přeborníky 2011 – Šperl – do 15.04.2011
Ú03/29 zajistit poháry pro krajské přeborníky 2011 v rapid šachu a v bleskovém šachu v kategorii junioři
(dorostenci) – Jenč – do 22.04.2011
Ú04/29 projednat se ŠSČR problematiku právní subjektivity ŠSPK a možnosti vedení účetnictví ŠSPK – Šperl –
neprodleně
Ú05/29 kontaktovat oddíl SKK ZP Rokycany, aby zaplatil členské příspěvky pro rok 2011 v předepsané výši Šperl - neprodleně
Ú06/29 kontaktovat vedoucího soutěže RP KT+DO 2010/2011 J. Lešetického, aby vydal závěrečnou zprávu –
Šperl – neprodleně
Ú07/29 připravit seminář-školení rozhodčích II. a III. třídy – Kasík – do 31.12.2011
Ú08/29 zaslat aktualizované údaje o KM předsedovi VV ŠSPK- Jenč – do 22.04.2011
Ú09/29 zajistit aktualizaci údajů o STK a KM na webu ŠSPK- Šperl – do 30.04.2011

Přehled usnesení:
Usnesení_01/29 VV ŠSPK kooptuje M. Kasíka do VV ŠSPK a jmenuje jej předsedou KR ŠSPK.
Usnesení_02/29 VV ŠSPK bere na vědomí rezignaci J. Lešetického na funkci předsedy STK ŠSPK a pověřuje
řízením STK do doby uzavření konkurzu předsedu VV H. Šperla
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