
Zápisz hlasování per rollam VV JŠS dne 18. ledna 202I

Vzl-rleclcrr-r k trva.jícímtt nouzor,,ému stal,Ll a nepříznir,ému r,Ýl,oii olrleclně šíi'ení nr'tllt,ci

coyid 19 se VV JŠS opět nesešel prezetlčtrě a o rrčlrterých záležitosteclr talr probčlrlo

lrlastlt,litlí pet,rollarn. Hlasoviirrí b),lo zahá.ierro 17.1.2021 a ultcltlčeno b,vlo 18,1.2021 ve 2():(.)()

htlilirr

Ijro.jeclllár,lirr by,l poLrzc r,ýbčr;lořaclatelu.jedrlotlivých I(P jeclnotlivcr-i icilurŽstev (u nllácleŽc)- a

to ialt Lr clospělýclr a.jttr.iorťt. taii. i u nrládeže.

Níže.jsou ur,,eclencL navržená ustlesetlí a r,,ýsleclek hlasol,ání (účastnili se čtl'r'i člerloró \'\i.

pritl, jc tlt-trlttven z clůr,oclťr r,ážných zdravotníclr problónlfr).

1/21lPl{: VV JŠS ptlr,ěřtrje oclclíl Šachol,á alraclenlie VŠln k pořáclání I(P mládeže v prakt.

šachit. přectpokládatlý termítr: 18. - 20.6.202L

[-l1asor,áttí: :l pro" 0 proti" 0 se zdržel.

L|ZI|PFI: VV .}ŠS pověřrr|e odclíl Šachor,á akacletrrie \rŠ fE k pořáclání I(P nluržťt, žcn. FlDl0 -

20 r b]c.sk. šacl.tr. r,ránlci N4er-lroriálLL F,, Černíkir. předpokláciatlý termítl: 18.8.2021.

Iliasor áIlí: -| pro, 0 proti. 0 se zclt,že l.

3/2llPI{.: VV JŠS por,ěřLrje oclclíl Šachol,á akirdenie VŠtE k pořádárrí KP rrlLržtr. žen. HD18.

tlD20 r prakt, šacl-ru. l,t,ámci Opetl Nor,é Flracl1,. přecipokláclani terrníll: l5. - 21.li.]02l,

1-11asol,ání: -l pro, 0 proti. 0 se zclržel.

-ll2lll'td: VV .IŠS por,ět'r_tje oclclíl QC]C Č. Budeio.,ice k pořádání KP mládeže jednotlivcťl r

lirllicl šachtr. předpoltláclaný, termín : cluben, nebo květe n 2021 .

Illtrsovtitlí: 4 pro" 0 proti. 0 se zclr,žel.

5/2tlPIi,: VV JŠS pověřtrje oclclíl QCC Č. BLrclčjol,ice k pořádálrí I(i'clrltžstcv nilaclších žákú

v rallic1 šachlt. předpoklácialr1,, termín : clrtben. tlebo lrl,čte n 2021 .

l l]asrll ání: ,1 pro. 0 proti. 0 sc zclržel.

6/21ll'tt: \'\' JŠS por,ěřuje odclí1 Šachltlub Píselt lt pořáclání KP rr.r,ržť]. žeri" HD18. IIl)20 r

l,apiil šaclrrr. přcdpoltláclarlj, terrrrílr: ziit"í 202l ,

Hlasor,árrí: 4 plo. 0 proti. 0 se zdr,žel.

\i šcchna na1,1žetrá usllesení bvlir titnto sclrr,álena.

Jihočcstrg šoóovú
skuherského 14
37OOl ČeskéBvdfilovi<e
lČ: 71l E9 033

ryol
o

Z,apsai dne 18. 1.2021 Ladislal, Sýk
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