
 Zápis ze schůze VV JčŠS ze dne 27.12.2016  

Datum: 27.12.2016 

Místo: Tábor 

Přítomni: Ladislav Sýkora, Milan Durchan, Jiří Havlíček, Martin Hejda 

Omluven: Vladimír Šindelka 

Program: 

1. Konkurz na nového webmastera JčŠS. 

2. Mládežnické soutěže. 

3. Dotace ŠSČR na činnost krajských funkcionářů. 

4. Vyúčtování projektu KTCM 2016. 

5. Různé. 

6. Další schůze VV JčŠS 

Ad1) VV JčŠS vyhodnotil konkurz na nového webmastera webových stránek JčŠS. VV JčŠS rozhodl,  

že vítězem konkurzu se stala slečna Kateřina Šmajzrová s termínem zahájení činnosti od 1.1.2017. 

Ad2) předseda KM JčŠS informoval o aktuálním stavu pořadatelského zajištění mládežnických turnajů 

v roce 2017: 

 3.krajská kvalifikace v rapid šachu – 15.ledna 2017 (Veselí nad Lužnicí) 

 4.krajská kvalifikace v rapid šachu – 12.února 2017 (QCC České Budějovice) 

 5.krajská kvalifikace v rapid šachu – 2.dubna 2017 (Hraničář Horní Stropnice) 

 KP družstev mladších žáků – 8.dubna 2017 (Hraničář Horní Stropnice) 

 KP mládeže v praktickém šachu (U8-U18) – 5. až 8.května (Hraničář Horní Stropnice) 

 KP mládeže v rapid šachu – 20.května 2017 (QCC České Budějovice) 

Zatím neurčeno: krajské kolo Přeboru škol, KP družstev mládeže (o postup do 1.ligy mládeže) 

Ad3) Jihočeský kraj splnil podmínky pro získání dotace pro činnost krajských funkcionářů od ŠSČR  

ve výši 35.700,-Kč. Tato dotace není obsažena v rozpočtu Jihočeského šachového svazu pro rok 2016 

a proto VV JčŠS provede rozpočtovou změnu v roce 2017. Všichni členové VV JčŠS mají za úkol 

předložit do příští schůze VV návrhy na využití této dotace. 

Ad4) Jihočeskému kraji byla schválena zpráva o projektu KTCM v roce 2016, kterou vypracoval 

předseda KM a Jihočeský kraj obdržel zbývající část dotace KTCM v plné výši, tedy 38.431,-Kč.  

VV JčŠS schválil rozpočtovou změnu a navýšil rozpočtovou položku CP16 z původní částky 30.000,-Kč 

na částku 53.431,-Kč, kterou JčŠS obdržel od ŠSČR. Zároveň rozhodl o konečném vyúčtování projektu 

KTCM za rok 2016. Oddílu QCC České Budějovice bude vyplaceno 13.900,-Kč za přednášky externích 

trenérů na akcích schválených v rámci KTCM a oddílu Sokol Tábor 1.432,-Kč za pořádání přednášek  

o prázdninách 2016. Tímto je projekt KTCM pro rok 2016 rozpočtově vypořádán. 

Ad5) Předsedové STK a KR předloží do příští schůze VV návrhy na školení trenérů a rozhodčích v roce 

2017. 

Ad6) Další schůze VV JčŠS se uskuteční 15.ledna 2017 ve Veselí nad Lužnicí. 

Zapsal Jiří Havlíček 

 


