
záois z konference konané 17.2.2022

Konference byla konána videokonferenčně přes ZOOM. Zahájena byla v 18:00 hodin

Celkový počet plných mocí: 1].

Celkový počet účastníků online konference včetně PM byl 37

Konference je tedy usnášení schopná

1) Volba řídícího
Na návrh pana Sýkory se hlasovalo o panu Sýkorovi jako o řídícím celé konference. Jeho
návrh byl schválen,

Zapisovatelem konference byla Andrea Kadlecová. Mandátová komise byla navržena ve
sloŽení Jan Motalík, josef Martinkovič a Alexandr Zikmund. Složení mandátové komise bylo
taktéž schváleno.
Návrhová komise, do které byl navržen Luboš Otradovec, byla schválená.

2\ Dalším bodem na programu bylo pročtení Programu a hlasování o upraveném programu.
Upravený program byl schválen 33 hlasy.

3) Slovo dostali hosté - R. Svoboda, Martin Petr, L, Záruba

4) Následovala zpráva o hospodaření, která byla promítnuta na monitory všech zúčastněných.
Zprávu komentovalpan Karel David. Hovořilo rozdílech v příjmech, o nižších dotacích od
ŠSČn, zejména o nižších dotacích na KTCM. Taktéž hovořil o vyšších výdajích.

Na výzvu, zda má někdo dotazy či připomínky, nikdo nereagoval

pan Jiří Havlíček hovořil o dotacích

Hlasovalo se o hospodařeníza loňský rok. Toto hospodaření bylo schváleno 37 hlasy.
O zprávě revizní komise hovořil L, Sýkora a následovalo hlasování, které ukázalo, že revizní
zpráva byla vzata na vědomí, když 33 hlasů bylo pro.

Následovala zpráva o činnosti. Za STK hovořil M. Hejda, který uvedl, že se soutěže družstev
rozeběhly, Dále upozorni| na web, kde je uvedené hygienické stanovisko. M. Hejda také
shrnul soutěže jednotlivců, kde se podařily odehrát všechny krajské přebory.

Za komisi rozhodčích promluvil M. Durchan. Dle jeho slov bylo vše v pořádku a nebyl ani
jeden incident. Jako negativum uvedl, že máme málo zkušených rozhodčích, Také připomněl
školení rozhodčích, které se bude konat během podzimu.

Následovalo hlasovánío všech zprávách najednou, Zprávy byly vzaty na vědomí, poté co bylo
30 hlasů pro. J .

5) Návrh Činnosti a rozpočtu na rok 2022. Členské příspěvky budou ve stejné výšijako loni



Na základě slov pana J, Havlíčka, který uvedl, že existuje možnost, že by Krajský úřad mohl

financovat některé projekty, pakliže by měl oddíl statut Významného tréninkového centra,

žádá Jihočeský šachový svaz Šachový svaz ČR, aby zjistil více informací, jak by Krajské úřady
mohly podpořit mládežnické oddíly.

M. Petr se vyjádřil, že administrativní potvrzeníoddílu, jako významného tréninkového
centra regionu by nemusel být problém, když by toto potvrzení bylo potřebné pro dotace od

Krajského úřadu.

Hlasovánío rozpočtu na rok 2022.Plán činnostiirozpočet bylschválen 28 hlasy-pro.

Diskuse nebyla oddělenou částí, naopak byla součástí každého tématu a probíhala průběžně.

Na konferenci se zveřejnily návrhy některých oddílů na úpravu soutěží. Následná diskuse

vedla k závěru, že Konference ukládá STK projednat návrhy na úpravy počtu družstev v

divizích na sezónu 23124 do 10. 6. Na rozšířené STK budou i zástupci oddílů.
O výše uvedeném úkolu pro STK se hlasovalo. Usneseníbylo přijato poté, co bylo 31 pro a2
proti.

Na konci schůze napočítala mandátní komise 33 hlasujících.

Závěr:
Na této konferenci se schválila všechna usnesení, která byla předložená. J. Havlíček
připomněl dotaci od Jč svazu a vyzval k zaslání požadavků od oddílů pomocí excelovské
tabulky.
L. Sýkora vyzval oddíly, aby uspořádaly Velké ceny, které ještě nemají organizátora.

Schůze byla ukončena ve 20:30

Zapsala: Andrea Kadlecová
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