Zápis z 31. schůze VV ŠSPK
konané v Plzni dne 11.06.2012 od 16:15 do 17:45 hodin
Přítomni (bez titulů):

Hynek Šperl, Bohumír Sunek, Milan Jenč, Miroslav Kasík

Omluveni:

Pavel Šott

Neomluveni:

Jan Lešetický

Hosté:

Program:
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Průběh:
1. Zahájení, schválení programu schůze
2. Volba místopředsedy VV ŠSPK
• uložena VV ŠSPK usnesením konference ŠSPK ze dne 14.01.2012, bod 4
• na tuto funkci navržen B. Sunek – hlasováním členů VV ŠSPK návrh schválen
Usnesení_01/31 VV ŠSPK volí B. Sunka místopředsedou VV ŠSPK.
3. Informace z konference ŠSČR, konané dne 25.02.2012 v Havlíčkově Brodě
• neschváleno hospodaření za rok 2011 ani rozpočet pro rok 2012 (provizorium) – Šperl
• důležité změny Ekonomické směrnice – Šperl:
a) zrušeno zvýšené startovné pro nečleny ČSTV
b) zavedena kategorie „Členové ve věku do 8 let“ (20 Kč, účinnost od 01.01.2013)
c) zaveden registrační příspěvek cizince za soutěž řízenou KŠS (100 Kč, od 20.06.2012)
d) změna výše cestovních náhrad: 1-2 osoby 3,80 Kč/km, 3 a více nebo převoz materiálu
5,70 Kč/km
e) změna výše poplatků hráče v turnaji na zápočet na FRL: při švýcarském či
scheveningenském systému 55 Kč, bleskový a rapid 35 Kč (od 01.07.2012)
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4. Informace ze schůzky VV ŠSČR s předsedy KŠS, konané dne 26.05.2012 v Havlíčkově Brodě
• novým hospodářem ŠSČR se stal R. Svoboda
• přiblíženy jednotlivé dotační programy MŠMT a vize projektů „Krajská tréninková centra
mládeže“ a „Šachy do škol“
• navrácení členských příspěvků jednotlivých KŠS dle stavu členské základny k 30.06.2012
• hlasování předsedů o svolání mimořádné konference ŠSČR skončilo výsledkem 2-7-4 (proproti-zdržel se; předseda JŠS nebyl přítomen – nejasnosti ohledně mandátu)
• další schůzka VV ŠSČR a KŠS (předsedové, hospodáři a projektoví manažeři) se uskuteční
v Havlíčkově Brodě dne 30.06.2012
Ú01/31 zajistit účast zástupce KM na schůzce VV ŠSČR a zástupců KŠS v Havlíčkově Brodě dne
30.06.2012 – Jenč - do 15.06.2012
5. Informace ze schůze rozšířené STK ŠSČR, konané dne 26.05.2012 v Havlíčkově Brodě
• ze ŠSPK přítomni Z. Hanzlík a V. Václavík
• důležité informace - Šperl:
a) termínový kalendář ŠSČR 2012/2013
b) rozdělení 1. a 2. lig, přihlášky do 30.06.2012, losování proběhne do 31.08.2012, soupisky
odeslat do 15.09.2012
c) návrhy na změnu Soutěžního řádu (zrušení doplňování soupisek v soutěžích řízených
ŠSČR, v soutěžích řízených KŠS možnost doplňovat hráče kdykoliv v průběhu soutěže,
označování základní sestavy od sezóny 2013/2014)
d) odloženo projednávání problematiky možnosti zapsání hráče na tři soupisky
6. Sezóna 2012/2013 - rozpis soutěží družstev, sportovní (termínový) kalendář
• předložen koncept termínového kalendáře KM – Jenč
• rozpis soutěží družstev je připraven, zbývá zapracovat případné změny SŘ (viz předchozí
bod), o jejichž schválení rozhodne 71. schůze VV ŠSČR dne 12.06.2012 – Šperl
• stanoveny termíny pro doplnění do sportovního (termínového) kalendáře ŠSPK:
a) 22.09.2012 – losování soutěží družstev
b) 19.01.2013 – konference ŠSPK 2013
Ú02/31 připravit sportovní (termínový) kalendář ŠSPK 2012/2013 a předložit jej VV ŠSPK
k hlasování per rollam - Jenč – do 27.06.2012
Ú03/31 do Rozpisu soutěží družstev ŠSPK 2012/2013 zapracovat případné změny SŘ, schválené 71.
schůzí ŠSČR, a předložit jej VV ŠSPK k hlasování per rollam - Šperl – do 27.06.2012
Ú04/31 vypsat konkurz na pořádání losování soutěží družstev ŠSPK 2012/2013 – Šperl – do
30.06.2012
Ú05/31 vypsat konkurz na pořádání konference ŠSPK 2013 – Šperl – do 30.06.2012
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7. Různé
• dotaz na vyplacení odměn vedoucím soutěží družstev ŠSPK 2010/2011 a 2011/2012 – Šperl
=> doposud se o ně nikdo nepřihlásil - Sunek
Ú06/31 zkontaktovat vedoucí soutěží družstev ŠSPK, ať se s B. Sunkem domluví na vyplacení odměn
za řízení soutěží – Šperl – do 15.06.2012
Ú07/31 zkontrolovat, zda byly splněny podmínky pro vyplacení dotací pořadatelům soutěží ŠSPK
(KP 2012) (viz Usnesení Konference ŠSPK 2012, bod 12) a výsledek oznámit B. Sunkovi –
Šperl – do 31.08.2012
• kontrola usnesení konference ŠSPK ze dne 14.01.2012: úkoly uložené VV ŠSPK splněny –
Šperl
• návrh uspořádat KP juniorů v rapid šachu v rámci Mezinárodního šachového festivalu
INGEM – Plzeň 2012 (19.08.2012) a KP v bleskovém šachu juniorů v Líních (září) – Jenč –
návrh schválen
Usnesení_02/31 VV ŠSPK schvaluje uspořádání KP juniorů v rapid šachu v rámci Mezinárodního
šachového festivalu INGEM – Plzeň 2012 (19.08.2012) a KP v bleskovém šachu
juniorů v Líních (v září)
8. Kontrola úkolů
Ú08/29 zaslat aktualizované údaje o KM předsedovi VV ŠSPK - Jenč – do 22.04.2011 – nesplněno –
nový termín do 27.06.2011 – nesplněno – nový termín 31.07.2012
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 - splněno částečně (nedodány podklady od KM)
Ú10/29 odeslat vyjádření, že ŠSPK nemá zájem nadále spolupracovat s PKS ČSTV – Šperl – do
15.06.2011 - splněno
Ú11/29 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 -splněno
Ú12/29 kontaktovat V. Pelikána jako možného kandidáta na předsedu STK – Šperl – do 15.08.2011
= splněno
Ú13/29 připravit sportovní (termínový) kalendář ŠSPK a předložit jej VV ŠSPK k hlasování per
rollam - Jenč – do 27.06.2011 - splněno
Ú14/29 objednat vytištění partiářů pro oddíly – Šperl – do 30.06.2011 - splněno
dle poznámek M. Jenče zapsal H. Šperl
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Přehled úkolů:
Ú08/29 zaslat aktualizované údaje o KM předsedovi VV ŠSPK - Jenč – do 22.04.2011 – nesplněno – nový termín
do 27.06.2011 – nesplněno – nový termín 31.07.2012
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 - splněno
částečně (nedodány podklady od KM)
Ú10/29 odeslat vyjádření, že ŠSPK nemá zájem nadále spolupracovat s PKS ČSTV – Šperl – do 15.06.2011 splněno
Ú11/29 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 -splněno
Ú12/29 kontaktovat V. Pelikána jako možného kandidáta na předsedu STK – Šperl – do 15.08.2011 = splněno
Ú13/29 připravit sportovní (termínový) kalendář ŠSPK a předložit jej VV ŠSPK k hlasování per rollam - Jenč – do
27.06.2011 - splněno
Ú14/29 objednat vytištění partiářů pro oddíly – Šperl – do 30.06.2011 - splněno

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ú01/31 zajistit účast zástupce KM na schůzce VV ŠSČR a zástupců KŠS v Havlíčkově Brodě dne 30.06.2012 –
Jenč - do 15.06.2012
Ú02/31 připravit sportovní (termínový) kalendář ŠSPK 2012/2013 a předložit jej VV ŠSPK k hlasování per rollam
- Jenč – do 27.06.2012
Ú03/31 do Rozpisu soutěží družstev ŠSPK 2012/2013 zapracovat případné změny SŘ, schválené 71. schůzí
ŠSČR, a předložit jej VV ŠSPK k hlasování per rollam - Šperl – do 27.06.2012
Ú04/31 vypsat konkurz na pořádání losování soutěží družstev ŠSPK 2012/2013 – Šperl – do 30.06.2012
Ú05/31 vypsat konkurz na pořádání konference ŠSPK 2013 – Šperl – do 30.06.2012
Ú06/31 zkontaktovat vedoucí soutěží družstev ŠSPK, ať se s B. Sunkem domluví na vyplacení odměn za řízení
soutěží – Šperl – do 15.06.2012
Ú07/31 zkontrolovat, zda byly splněny podmínky pro vyplacení dotací pořadatelům soutěží ŠSPK (KP 2012) (viz
Usnesení Konference ŠSPK 2012, bod 12) a výsledek oznámit B. Sunkovi – Šperl – do 31.08.2012

Přehled usnesení:
Usnesení_01/31 VV ŠSPK volí B. Sunka místopředsedou VV ŠSPK.
Usnesení_02/31 VV ŠSPK schvaluje uspořádání KP juniorů v rapid šachu v rámci Mezinárodního šachového
festivalu INGEM – Plzeň 2012 (19.08.2012) a KP v bleskovém šachu juniorů v Líních (v září)
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