
Zápisč.3 ze clne 12. 6.2019
Z lednáni l,ýkonrrého výboru Jilročeského šachového svazu

Datum konání: 12. 6.2019
Místo: Veselí N,L.
Přítomni: Sýkora, Odehnal, Hejda
Omluven: Durchan
Hosté: Bartoš

Program: 1. Kontrola iri<olťr

2. Dotace oa ŠSČn na činrrost krajské]ro svazll a KTCM
3. STK
4. Konference JŠS
5. Různé

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ:

Ad 1) Út oty č, l a 3 trvají, Út,ot e. 2 splněn. Návrh ternrínového kalendáře byl STK př,edložen ve stanol,enét-t-l

termínu.

Ad 2) Konstatováno, že lŠ S Uyt úspěšný při žádostech o dotaci z .Tilročeskélro kraj e, a to j ak v rámci yýzr,1 
:

Poclpora činnosti sportovních svazů a ČUS, tak i ve výzvě: Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže,
výkónnostního sportu, V prvém případě jsme získali na projekt: Celoroční podpora činrrosti JŠS v r.2019
částku ve výši 198 tisíc Kč. Ve druhém případě jsme na pro.jekt: Podpora KTCM a jejich soustř,edění a účast
dětí a nrládeže na MČR, MČech a ME jsme získali částkr-r 100 tisíc Kč. Vzhledem k tomu, že finance mirsí být
využity v loce 2019 dle krajem schválených k žádostem připojených rozpočtů. je nrrtno neprodlerrě připravit
vyťrčtování již proběhlých projektů a zajistit rcalizaci zbý-vajících projektů dle uvedených rozpočtťr. V této

souvislosti zajisti předsecla KM zveřejnění rozpočtů včetně oslovení oddílťl JŠS o pi,ipojení se k projektťrm.

Ad 3) Byl diskutol,án navržerrý systérn clivizníclr sorrtěží drrržstev zahrnující zavedení dvoikol pro jednotlir,é
clivize. VV se kloní k zavedení dvoikol. Předseda STK zver'ejní návrh termínového kalendáře a svolá rozšíi,etloLt
schťrzi STK ještě r, červnu 2019.

Ad 4) Byla znovu diskrrtována otázkatermínu konání konference .IŠS. který z více důl,odů se jer,í jako
rrevhodný. zejména proto, že v září nelze vyhodnotit hospodaření probíhajícílro roku, trejsou k dispozici účetrri

závěrka apod, Závěr z předchozího jedrrání VV. že VV navrhne na nacicházející konferenci odsouhlasit ztl-iěnr-t

terrrrínu na lednor,ý zťrstává v platnosti, Dosal,adní 1osovací schůze je vhodné zachovat vzhledem k různvnr
změtrátn v systémech zejména u2. a 3. divize.

Ad 5) Byla diskutována otázka náležitostí a dokladů, které brrdou požadovány v ránrci proplácení odměn např,
za vedení divizních soutěží apod. Na ťtrovni ŠSČnliZ prakticky vše probíhá přes f'aktrrry,

Út<oty trvající z 8.5.2Ol9:
1, Předseda KM dle možností TK zváží posull 6rr6191,ých turnajů I(P mládeže na dřívější termírr. Termín:

při vypsárrí konkursťl na pořadatele.
3. Trr,á úkol pro VV - cloplnit VV o nového člena hospodáře.

Nor,é úkoly:
1. Předseda KM zajistí zveřejnění rozpočtťr včetně oslovení oddílů JSS o připojení se k pro.iektům. na které

byla získárra dotace kraje. T: 21.6.2019
2. Předseda STK zveřejní návrh TK, který bude koncipován s dvojkol,v v ilivizních soutěžích. Ternrín:

14.6.2019.
3. Př,edseda STK svolá rozšířenou schůzi STK. T: 21.6.2019



4. předseda vv zkonzultrrje s irčetní p. vrkočovotr náležitosti a doklady pro Účely proplácení odměli např,

za vedení divizních soutěží apod.

za termíny plnění jednotlivých úkolů a usnesení, pokud nejsou přímo dány, je považováno konání další schůze

VV. kteráie př.edběžně plánována na srpen 2019,1e pieapónaaano, že naléhavé ÚkolY se řeŠÍ bezodkladně,

zapsall. Sýkora 
aa^-l

/


