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Zápis z konference Šachového svazu Plzeňského kraje pro rok 2011 
 

konané v Plzni dne 15.1.2011 od 10:00 hod. do 15:25 hod. 
 

Konference se zúčastnili: 
Delegáti oddílů: Sokol Domažlice (2 delegáti - zplnomocněn p. Blažek disponovat 2 hlasy), Sokol Kdyně 
(zplnomocněný delegát p. Novák), Sokol Klatovy (2 delegáti), TJ Lokomotiva Plzeň, Sokol Plzeň I., TJ Košutka 
Plzeň o.s. (2 delegáti), TJ Sokol Plzeň-Letná, TJ ZČE Plzeň (2 delegáti), SŠK Heřmanova Huť/Nýřany (2 
delegáti), ŠK Líně (2 delegáti), ŠAKAL Kozolupy, ŠK Přeštice, SKK ZP Rokycany, TJ Sokol Kšice, ŠK Tachov 
 

Nepřítomni zástupci oddílů: TJ Sokol Postřekov, TJ Staňkov, TJ Dynamo Horšovský Týn, TJ Sokol Spálené 
Poříčí, TJ Union Plzeň, TJ Slavoj Dvorec, ŠK DDM Planá u Mariánských Lázní 
 

Členové výkonného výboru: předseda a hospodář Bohumír Sunek, sekretář Michal Cvikl, předseda STK Hynek 
Šperl, předseda KM Milan Jenč, předseda KMaP Pavel Šott 
 

1. Zahájení  p. Sunek 
� zápis z konference zpracuje sekretář p. Cvikl, ověří p. Jenč 
� schválen volební řád a program konference bez připomínek, pro 20, proti 0, zdrželo se 0 

 

2. Volba volební, návrhové a mandátové komise 
� volební p. Herejk, Novák, Čečil ... pro 16, proti 0, zdrželo se 4 
� návrhová p. Cvikl, Truksa, Blažek ... pro 16, proti 0, zdrželo se 4 
� mandátová p. Šott, Bouše, Syrovátka ... pro 18, proti 0, zdrželo se 2 

 

3. Projednání odvolání p. Pelikána proti údajnému rozhodnutí VV ŠSPk ze dne 29.3.2010 
� hlasování o tom, zda VV ŠSPk postupoval při kooptaci p. Šperla do VV ŠSPk a do funkce 

předsedy STK správně ... pro 6, proti 2, zdrželo se 12 - konference zamítla odvolání p. 
Pelikána 

� návrh usnesení: omluva VV ŠSPk p. Pelikánovi, že nebyl informován o skutečnosti, že do 
funkce předsedy STK byl kooptován p. Šperl a zaslání rozhodnutí o odvolání ... pro 19, proti 0, 
zdrželo se 1 

 

4. Zprávy o činnosti VV ŠSPk za rok 2010 
� výkonného výboru ŠSPK - písemně, doplnil p. Sunek 
� komise mládeže - písemně, doplnil p. Jenč 
� komise rozhodčích - bude doplněna p. Kasíkem 
� komise mediální a propagační -  přednesl p. Šott 
� sportovně technické komise - písemně, doplnil p. Šperl ... byly zároveň předány poháry za 

sezónu 2009/2010 
 

5. Zpráva o hospodaření ŠSPk za rok 2010 
� p. Sunek - písemně čerpání rozpočtu, stav účtu k 31.12.2010 … 80.179,76 Kč 
� schválení zprávy: pro 20, proti 0, zdrželo se 0 

 

6. Zpráva revizní komise za rok 2010 
� p. Vlk ... omluvil se z účasti, byla přečtena zpráva revizní komise 
� schválení zprávy: pro 20, proti 0, zdrželo se 0 

 

7. Byl stanoven termín pro předložení týmu na složení VV ŠSPk a na složení RK na 11:00 hod. Sekretáři 
nebyl do stanovené doby předložen žádný návrh na složení týmů. 

 
8. Diskuse k předneseným zprávám 

� návrh usnesení: hráči s nezaplacenými příspěvky do 31.1.2011 mohou nastupovat v soutěžích 
řízených ŠSPk v sezóně 2010/2011 bez postihu, STK nebude takové hráče a družstvo 
sankcionovat ... pro 19, proti 0, zdrželo se 1 

 

9. Zpráva mandátové komise 
� ŠSPK má v současné době 22 oddílů, z toho 5 oddílů má právo dvou delegátů (nad 30 členů), 

celkem se tedy konference mohlo zúčastnit 27 delegátů s hlasem rozhodujícím - přítomno bylo 
20 delegátů s hlasem rozhodujícím - tj. 74,07 %. Před hlasováním o přijetí usnesení bylo 
přítomno 20 delegátů, tj. 74,07 %. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většina tj. 11 hlasů.  

 

10. Schválení činnosti za  rok 2010 
� schválení činnosti: pro 20, proti 0, zdrželo se 0 

 

11. Seznámení s průběhem soutěží dospělých 2010/11 - družstva i jednotlivci ... přednesl p. Šperl a doplnil, 
že na stránkách ŠSPk jsou umístěny konkurzy 
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12. Seznámení s průběhem soutěží mládeže 2010/11 - družstva i jednotlivci ... přednesl p. Jenč 
 

13. Podané návrhy na složení „týmu“ VV ŠSPk. Nebyl podán žádný takový návrh. Volební komise tedy 
vyhlásila volby členů VV ŠSPk po jednotlivých funkcích  

 

� Na funkci předsedy VV ŠSPk byl navržen p. Hynek Šperl 
� Na funkci místopředsedy VV ŠSPk byl navržen p. Josef Baumruk 
� Na funkci předsedy STK ŠSPk byl navržen p. Vladimír Pelikán 
� Na funkci předsedy STK ŠSPk byl navržen p. Jan Lešetický 
� Na funkci předsedy komise mládeže ŠSPk byl navržen ... p. Milan Jenč 
� Na funkci předsedy komise mediální a propagační ŠSPk byl navržen ... p. Pavel Šott 

 

� hlasováno dle volebního řádu o jednotlivých kandidátech: 
 

- p. Šperl ... 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo - byl zvolen předsedou VV ŠSPk 
- p. Baumruk ... 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo - byl zvolen místopředsedou VV ŠSPk 
- p. Pelikán ... 9 pro, 5 proti, 5 se zdrželo - nebyl zvolen předsedou STK v 1. kole 
- p. Lešetický ... 8 pro, 7 proti, 4 se zdrželo - nebyl zvolen předsedou STK v 1. kole 
- p. Jenč ... 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo - byl zvolen předsedou KM v 1. kole 
- p. Pelikán ... 8 pro, 7 proti, 4 se zdrželo - nebyl zvolen předsedou STK ve 2. kole 
- p. Lešetický ... 9 pro, 7 proti, 3 se zdrželo - byl zvolen předsedou STK ve 2. kole 
- p. Šott ... 18 pro, 0 proti, 1 se zdrželo - byl zvolen předsedou KMaP v 1. kole 

 

� Výše uvedený VV ŠSPk byl zvolen na 3 leté období, na roky 2011, 2012 a 2013 
� Hlasování o změně volebního řádu, aby hospodář ŠSPk byl volen až na závěr hlasování o 

jednotlivých členech VV ŠSPk ... 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 
� Na funkci hospodáře ŠSPk nebyl navržen žádný kandidát 
� Na funkci předsedy komise rozhodčích ŠSPk nebyl navržen žádný kandidát 
� Konference ukládá VV ŠSPk kooptovat v co nejkratší době do funkce předsedu komise 

rozhodčích a hospodáře ŠSPk a konference pověřuje výkonem funkce hospodáře ŠSPk p. 
Bohumíra Sunka ... 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

 

14. Na složení revizní komise ŠSPk byl podán následující návrh: p. Miloslav Vlk, p. Ing. Jaromír Novák  a 
p. Václav Truksa. Konference hlasovala pro členy revizní komise pro následující tříleté volební období: 

 

� hlasováno dle volebního řádu o jednotlivých kandidátech: 
 

- p. Vlk ... 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 
- p.  Novák ... 18 pro, 0 proti, 1 se zdrželo 
- p. Truksa ... 18 pro, 0 proti, 1 se zdrželo 

 

15. Návrh na zvolení delegátů na celostátní konferenci ŠSČR 26. února 2011 - Havlíčkův Brod 
 

� hlasováno o jednotlivých navržených kandidátech: 
 

- p. Hynek Šperl ... 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 
- p. Jiří Kupilík ... 18 pro, 1 proti, 0 se zdrželo 
- p. Josef Baumruk ... 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

 

� jako náhradník byl určen p. Pavel Šott ... 18 pro, 0 proti, 1 se zdrželo 
 

16. Návrh rozpočtu ŠSPK na rok 2011 - p. Sunek   
 

� byl přečten návrh rozpočtu pověřeným hospodářem p. Sunkem a je navržen jako vyrovnaný 
s příjmy a výdaji ve výši 109.000,- Kč; 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

� odsouhlasení členských příspěvků pro ŠSPk na rok 2012; návrh na ponechání dosavadní výše 
... 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

 

17. Různé, diskuse  
� p. Kupilík ... jak to vypadá se SAZKOU, odpověděl p. Herejk ... vede se boj o převzetí 

SAZKY 
 

18. Usnesení z konference Šachové svazu Plzeňského kraje konané dne 15.1.2011 v Plzni od 10:00 do 
15:25 hod. Usnesení předložil ke schválení člen návrhové komise p. Cvikl. Schválení usnesení: 19 pro, 
0 proti, 0 se zdrželo. 
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USNESENÍ 
 

Konference 
 

1. Zamítá odvolání p. Pelikána proti údajnému rozhodnutí VV ŠSPk ze dne 29.3.2010. 
 

2. Schvaluje zaslání omluvy VV ŠSPk p. Pelikánovi, že nebyl informován o skutečnosti, že do funkce 
předsedy STK byl kooptován p. Šperl a zaslání rozhodnutí o odvolání včetně hlasování na konferenci 
ŠSPk pro rok 2011. 

 

3. Schvaluje, že hráči s nezaplacenými příspěvky do 31.1.2011 mohou nastupovat v soutěžích řízených 
ŠSPk v sezóně 2010/2011 bez postihu, STK nebude takové hráče a družstvo sankcionovat. 

 

4. Schvaluje zprávu o činnosti výkonného výboru za rok 2010. 
 

5. Schvaluje zprávy za rok 2010 sportovně technické komise, hospodáře, komise rozhodčích, komise 
mládeže, komise mediální a propagační, předložené písemně a doplněné předsedy komisí a členy 
komisí. 

 

6. Schvaluje čerpání rozpočtu ŠSPk za rok 2010. 
 

7. Schvaluje zprávu revizní komise za rok 2010 předložené předsedou revizní komise. 
 

8. Schvaluje činnost ŠSPk za rok 2010. 
 

9. Schvaluje výkonný výbor ŠSPk ve složení: 
 

- předseda VV ŠSPK ... p. Hynek Šperl 
- místopředseda VV ŠSPk ... p. Josef Baumruk 
- předseda STK ... p. Jan Lešetický 
- předseda KM ... p. Milan Jenč 
- předseda KMaP ... p. Pavel Šott 

 

10. Ukládá VV ŠSPk kooptovat v co nejkratší době do funkce předsedu komise rozhodčích ŠSPk a 
hospodáře ŠSPk a konference pověřuje výkonem funkce hospodáře ŠSPk p. Bohumíra Sunka do 
kooptování nového hospodáře. 

 

11. Schvaluje revizní komisi ŠSPk ve složení: Miloslav Vlk, Ing. Jaromír Novák, Václav Truksa. 
 

12. Zvolila delegáty na konferenci ŠSČR, která se bude konat dne 26.2.2011 v Havlíčkově Brodě - pp. 
Hynek Šperl, Jiří Kupilík a Josef Baumruk. Jako náhradník je zvolen p. Pavel Šott. 

 

13. Schvaluje návrh rozpočtu ŠSPK na rok 2011 jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 109.000,- Kč. 
 

14. Schvaluje členské příspěvky ŠSPk pro rok 2012 ve stejné výši jako v roce 2011, tedy členové se 
základní sazbou 100,- Kč, členové se sníženou sazbou (platí pro mládež do 18 let a seniory nad 65 let) 
50,- Kč 

 
 

Usnesení bylo schváleno 19 delegáty z přítomných 19 delegátů s hlasem rozhodujícím. 
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 ROZPOČET ŠSPK na rok 2011 
PŘÍJMY VÝDAJE 

Je
dn

ot
liv

ci
 

muži a ženy 
      

8000 rozhodčí,místnost,materiál, 
cenový fond min. 1/2 

BT jednotlivci 
      

2000 rozhodčí,místnost,materiál, 
cenový fond min. 1/2 

rapid družstva 
      

2000 rozhodčí,místnost,materiál, 
cenový fond min. 1/2 

rapid jednotlivci 
      

2000 rozhodčí,místnost,materiál, 
cenový fond min. 1/2 

turnaj seniorů, postižených 
      

2000 rozhodčí,místnost,materiál, 
cenový fond min. 1/2 

BT družstva 
      

2000 rozhodčí,místnost,materiál, 
cenový fond min. 1/2 

plakety pro přeborníky 
      

1200 družstva a jednotlivci 

D
ru

žs
tv

a 

KP I 10600 
počet 

družstev 
12 

startovné 
1000 

(snížené 
825) 

1000 řízení soutěže 

KP II 8300 12 350 1000 řízení soutěže 
RP PM I 4100 12 200 1000 řízení soutěže 
RP TC 1100 3 200 800 řízení soutěže 
RP KT+DO 2500 7 200 800 řízení soutěže 
RP PM II 3300 9 200 800 řízení soutěže 

Zápočet ELO KP I na FIDE       4800 
zápočet KP I na ELO 
FIDE 

Zápočet LOK    13400 
zápočet soutěží na LOK 
ČR 

Poháry pro vítěze      300   
 Celkem STK: 29900     43100 -13200 

O
st

at
ní

 

www stránky   
      

2500 
připojení, aktualizace, 
úprava a servis 

poštovné  
      

0 
obálky, množení  - 
nahradit e-mailem  

příspěvky ŠSPK 60700         
ostatní,rezerva, konference       5000   
školení rozhodčích 6000     6000   
cestovné       1500   
příspěvek ŠSČR          
Celkem ostatní: 66700     15000 51700 

m
lá

de
ž 

krajské turnaje   20 turnajů   13300 viz rozpis KM 

Soustředění + talent. mládež 
(= projekt Caissa 2010):   

 12400 

    

26100 

viz rozpis KM - 
předpokládá se dotace 
z Plzeňského kraje ve 
výši 10000,- Kč 

medaile, diplomy       10000   

tréninkové materiály, ostatní       1500   

 Celkem mládež: 12400     50900 -38500 
       

 Celkem: 109000     109000 0 

 
Zápis z konference ŠSPK zpracoval: Ing. Michal Cvikl - sekretář ŠSPK 


