Zápis z 30. schůze VV ŠSPK
konané v Plzni dne 13.06.2011 od 16:30 do 18:45 hodin
Přítomni (bez titulů): Hynek Šperl, Josef Baumruk, Milan Jenč, Pavel Šott
Omluveni:

-

Neomluveni:

Jan Lešetický

Hosté:

Bohumír Sunek

On-line (e-mail):

Miroslav Kasík
Program:

1.

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

2.

Kooptace člena VV ŠSPK - hospodáře ................................................................................................ 1

3.

Kontrola úkolů................................................................................................................................ 1

4.

Pokračování/ukončení spolupráce s PKS ČSTV, právní subjektivita ........................................................ 2

5.

Informace ze schůze rozšířené STK ŠSČR, konané dne 22.05.2011 v Havlíčkově Brodě .......................... 3

6.

Konkurz na předsedu STK ŠSPK - vyhodnocení................................................................................... 3

7.

Sezóna 2011/2012 - rozpis soutěží družstev, sportovní (termínový) kalendář......................................... 3

8.

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

Průběh:
1. Zahájení, schválení programu schůze
2. Kooptace člena VV ŠSPK - hospodáře
• uložena VV ŠSPK usnesením konference ŠSPK ze dne 15.01.2011, bod 10
• na tuto funkci kandiduje B. Sunek – hlasováním členů VV ŠSPK schválena kooptace do VV
ŠSPK a pověření výkonem funkce hospodáře ŠSPK
Usnesení_01/30 VV ŠSPK kooptuje B. Sunka do VV ŠSPK a pověřuje jej výkonem funkce hospodáře
ŠSPK.
3. Kontrola úkolů
Ú01/29 vypsat konkurz na předsedu STK ŠSPK – Šperl – do 15.04.2011 – splněno
Ú02/29 zajistit poháry pro krajské přeborníky 2011 – Šperl – do 15.04.2011 – splněno
Ú03/29 zajistit poháry pro krajské přeborníky 2011 v rapid šachu a v bleskovém šachu v kategorii
junioři (dorostenci) – Jenč – do 22.04.2011 – splněno
Ú04/29 projednat se ŠSČR problematiku právní subjektivity ŠSPK a možnosti vedení účetnictví ŠSPK
– Šperl – neprodleně – splněno
Ú05/29 kontaktovat oddíl SKK ZP Rokycany, aby zaplatil členské příspěvky pro rok 2011
v předepsané výši - Šperl - neprodleně – splněno
Ú06/29 kontaktovat vedoucího soutěže RP KT+DO 2010/2011 J. Lešetického, aby vydal závěrečnou
zprávu – Šperl – neprodleně – splněno
Ú07/29 připravit seminář a-školení rozhodčích II. a III. třídy – Kasík – do 31.12.2011 – splněno školení se uskuteční 03.09.2011 v hrací místnosti ZČE Plzeň, Lobezská ul., Plzeň – Slovany,
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lektory jsou B. Sunek a V. Václavík, informace o akci jsou vyvěšeny na webových stránkách
ŠSČR
Ú08/29 zaslat aktualizované údaje o KM předsedovi VV ŠSPK - Jenč – do 22.04.2011 – nesplněno –
nový termín do 27.06.2011
Ú09/29 zajistit aktualizaci údajů o STK a KM na webu ŠSPK- Šperl – do 30.04.2011 – nesplněno
(nedodány údaje od KM, do daného termínu nebyli známi vedoucí všech soutěží, souvislost
se změnami dalších údajů (seznam členů VV, seznam oddílů, změna sídla, účtu apod.)) –
nový termín do 30.06.2011
4. Pokračování/ukončení spolupráce s PKS ČSTV, právní subjektivita
• informováno o 11. valné hromadě Plzeňského krajského sdružení ČSTV dne 25.05.2011 –
Šperl
• do 15.06.2011 nutno písemně zaslat vyjádření, zda má ŠSPK zájem či nezájem nadále
spolupracovat s PKS ČSTV – Šperl
• informace z komunikace se ŠSČR - Šperl:
a) zápis 63. schůze VV ŠSČR („Ú12/62: vypovědět smlouvu s ČSTV (Novotný, Vokáč,
31.3.2011) - splněno“; „Doporučujeme KŠS právně opustit závislost na složkách ČSTV
a vyvést i své finanční prostředky na vlastní běžné účty, pokud se to vůbec podaří.“;
„Sídlem KŠS by nemělo být krajské středisko ČSTV! Sídlo by mělo být jiné pro případ,
že ČSTV nebude. Po získání právní subjektivity je nutno založit konto a na něj převést
peníze z ČSTV.“; „ŠSČR na svém kontě zadržuje asi 1 milion Kč krajských příspěvků,
rozeslání na KŠS je brzděno obavou, aby nezmizely na kontech ČSTV. Rozeslání se
připravuje, ale ŠSČR chce mít jistotu, že částky nepůjdou kontem ČSTV.“)
b) předjednána nouzová možnost přesměrovat platby na účet ŠSČR
c) doposud nepotvrzena připravenost ŠSČR vést od 01.07.2011 účetnictví KŠS
d) dolaďuje se „Právnický manuál č. 1“ (jak si zařídit právní subjektivitu prostřednictvím
ŠSČR)
e) k získání právní subjektivity jsou potřebné Stanovy ŠSČR a Registrační list, na kterém
bude uvedeno sídlo KŠS a adresy tří zástupců, oprávněných jednat jménem KŠS (dle
logiky věci by to měli být předseda, místopředseda a hospodář) - oba dokumenty na
požádání zašle generální sekretář ŠSČR M. Vokáč
• informováno o právní subjektivitě – vlastní IČ a účet, převedení peněz z účtu PKS ČSTV,
vedení účetnictví, 1x ročně podat daňové přiznání - Sunek
• hlasováním rozhodnuto, že ŠSPK nemá zájem nadále spolupracovat s ČSTV a podnikne
kroky k získání právní subjektivity
• hlasováním rozhodnuto, že po získání právní subjektivity bude novým sídlem ŠSPK
Kralovická 1464/69, 323 00 Plzeň – Bolevec (adresa hospodáře)
Usnesení_02/30 ŠSPK nemá zájem nadále spolupracovat s PKS ČSTV.
Usnesení_03/30 VV ŠSPK pověřuje B. Sunka provedením všech kroků, potřebných k získání právní
subjektivity ŠSPK (bankovní účet, IČ (registrace na ČSÚ/MV) atd.).
Usnesení_04/30 Po získání právní subjektivity bude novým sídlem ŠSPK Kralovická 1464/69, 323 00
Plzeň – Bolevec.
Ú01/30 odeslat vyjádření, že ŠSPK nemá zájem nadále spolupracovat s PKS ČSTV – Šperl – do
15.06.2011
Ú02/30 odeslat generálnímu sekretáři ŠSČR M. Vokáčovi adresu nového sídla ŠSPK včetně adres
předsedy, místopředsedy a hospodáře ŠSPK a požádat jej o zaslání Stanov ŠSČR a
Registračního listu – Šperl - neprodleně
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5. Informace ze schůze rozšířené STK ŠSČR, konané dne 22.05.2011 v Havlíčkově Brodě
• k nahlédnutí předložen „Zápis ze schůze rozšířené STK ŠSČR“ od Ing. P. Záruby – Šperl
• průběh schůze stručně okomentován – Šperl
• důležité informace - Šperl:
a) termínový kalendář ŠSČR 2011/2012
b) rozdělení 1. a 2. lig, zavázání ŘO provedením losování do 31.08.2011
c) návrhy na změnu Soutěžního řádu (elektronické soupisky, nahrazení slova námitky
slovem připomínky, vypuštění „soupisku potvrzenou ŘO“ (3.6.4.))
d) STK ŠSČR pověřena podat výklad slova výsledek (výsledky) v čl. 5.3.3
e) vytvořena pracovní skupina, zabývající se možností zapsání hráče na tři soupisky
f) informace o konci p. Poslušného ve funkci webmastera k 30.06.2011
6. Konkurz na předsedu STK ŠSPK - vyhodnocení
• do stanoveného termínu se žádný kandidát nepřihlásil – Šperl
• informováno o „jednání“ mezi M. Kasíkem a V. Pelikánem; podmínkou V. Pelikána je, že jej
má oslovit předseda VV ŠSPK – Šperl
• návrh přeci jen zkusit oslovit V. Pelikána - Jenč
Ú03/30 kontaktovat V. Pelikána jako možného kandidáta na předsedu STK – Šperl – do 15.08.2011
7. Sezóna 2011/2012 - rozpis soutěží družstev, sportovní (termínový) kalendář
• předložen Rozpis soutěží družstev 2011/2012 – Šperl
• do 30.06.2011 je nutné vydat sportovní (termínový) kalendář ŠSPK, který musí být v souladu
s termínovým kalendářem, uvedeným na webu ŠSČR – Šperl
• do sportovního (termínového) kalendáře ŠSPK doplnit následující termíny - Šperl:
a) 18.09.2011 – losování soutěží družstev
b) 14.01.2012 – konference ŠSPK
Usnesení_05/30 VV ŠSPK schvaluje Rozpis soutěží družstev 2011/2012. Rozpis bude jednotlivým
oddílům rozeslán po doplnění nového čísla účtu ŠSPK.
Ú04/30 připravit sportovní (termínový) kalendář ŠSPK a předložit jej VV ŠSPK k hlasování per
rollam - Jenč – do 27.06.2011
8. Různé
• vyplacení odměn vedoucím soutěží družstev ŠSPK 2010/2011 – Šperl
Usnesení_06/30 Odměny vedoucím soutěží družstev ŠSPK 2010/2011 budou vyplaceny po získání
právní subjektivity ŠSPK a převodu členských příspěvků ŠSPK z účtu ŠSČR na účet
ŠSPK.
• kontrola usnesení konference ŠSPK ze dne 15.01.2011: úkoly uložené VV ŠSPK splněny –
Sunek, Šperl
• informováno o nabídce K. Nováčka na vytištění partiářů pro oddíly – Šperl
Ú05/30 objednat vytištění partiářů pro oddíly – Šperl – do 30.06.2011
dle poznámek M. Jenče zapsal H. Šperl
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Přehled úkolů:
Ú01/29 vypsat konkurz na předsedu STK ŠSPK – Šperl – do 15.04.2011 – splněno
Ú02/29 zajistit poháry pro krajské přeborníky 2011 – Šperl – do 15.04.2011 – splněno
Ú03/29 zajistit poháry pro krajské přeborníky 2011 v rapid šachu a v bleskovém šachu v kategorii junioři
(dorostenci) – Jenč – do 22.04.2011 – splněno
Ú04/29 projednat se ŠSČR problematiku právní subjektivity ŠSPK a možnosti vedení účetnictví ŠSPK – Šperl –
neprodleně – splněno
Ú05/29 kontaktovat oddíl SKK ZP Rokycany, aby zaplatil členské příspěvky pro rok 2011 v předepsané výši Šperl - neprodleně – splněno
Ú06/29 kontaktovat vedoucího soutěže RP KT+DO 2010/2011 J. Lešetického, aby vydal závěrečnou zprávu –
Šperl – neprodleně – splněno
Ú07/29 připravit seminář a-školení rozhodčích II. a III. třídy – Kasík – do 31.12.2011 – splněno - školení se
uskuteční 03.09.2011 v hrací místnosti ZČE Plzeň, Lobezská ul., Plzeň – Slovany, lektory jsou B. Sunek a V.
Václavík, informace o akci jsou vyvěšeny na webových stránkách ŠSČR
Ú08/29 zaslat aktualizované údaje o KM předsedovi VV ŠSPK - Jenč – do 22.04.2011 – nesplněno – nový termín
do 27.06.2011
Ú09/29 zajistit aktualizaci údajů o STK a KM na webu ŠSPK- Šperl – do 30.04.2011 – nesplněno (nedodány údaje
od KM, do daného termínu nebyli známi vedoucí všech soutěží, souvislost se změnami dalších údajů (seznam členů
VV, seznam oddílů, změna sídla, účtu apod.)) – nový termín do 30.06.2011
Ú01/30 odeslat vyjádření, že ŠSPK nemá zájem nadále spolupracovat s PKS ČSTV – Šperl – do 15.06.2011
Ú02/30 odeslat generálnímu sekretáři ŠSČR M. Vokáčovi adresu nového sídla ŠSPK včetně adres předsedy,
místopředsedy a hospodáře ŠSPK a požádat jej o zaslání Stanov ŠSČR a Registračního listu – Šperl - neprodleně
Ú03/30 kontaktovat V. Pelikána jako možného kandidáta na předsedu STK – Šperl – do 15.08.2011
Ú04/30 připravit sportovní (termínový) kalendář ŠSPK a předložit jej VV ŠSPK k hlasování per rollam - Jenč – do
27.06.2011
Ú05/30 objednat vytištění partiářů pro oddíly – Šperl – do 30.06.2011

Přehled usnesení:
Usnesení_01/30 VV ŠSPK kooptuje B. Sunka do VV ŠSPK a pověřuje jej výkonem funkce hospodáře ŠSPK.
Usnesení_02/30 ŠSPK nemá zájem nadále spolupracovat s PKS ČSTV.
Usnesení_03/30 VV ŠSPK pověřuje B. Sunka provedením všech kroků, potřebných k získání právní subjektivity
ŠSPK (bankovní účet, IČ (registrace na ČSÚ/MV) atd.).
Usnesení_04/30 Po získání právní subjektivity bude novým sídlem ŠSPK Kralovická 1464/69, 323 00 Plzeň –
Bolevec.
Usnesení_05/30 VV ŠSPK schvaluje Rozpis soutěží družstev 2011/2012. Rozpis bude jednotlivým oddílům
rozeslán po doplnění nového čísla účtu ŠSPK.
Usnesení_06/30 Odměny vedoucím soutěží družstev ŠSPK 2010/2011 budou vyplaceny po získání právní
subjektivity ŠSPK a převodu členských příspěvků ŠSPK z účtu ŠSČR na účet ŠSPK.

VV30.doc

4/4

17.06.2011

