Zápis z hlasování per rollam VV JSS dne 18. října 2020
Vzlrledern k aktrrálně platnémr-r ncluzol,ému stavu a rTepříznir,ému r,ývoji ohleclně šíření
trenloci covid 19 se VV.IŠSrTesešel prezenčně a o rlěkterý,chzáIežitosteclr tak proběhlo
hlasování per rollartr. Hlasol,ání
l, 18:00 hodin.

b.v-1o

zahirjerro 14.10,2020 a ltkončetro b1,1o 1 8.10.2020

Prvrlí záležitosti.je rozlroclr-rurtí o proplacer-ií fal<turr ŠachklLrbr,l Písek za organizaci KP
rllltž[t. žct,t a.jutriorti H])l8 a lID20. Z clťrrocllr rTeťrčtrsti neb1,11 r,r,hodnocen},
kategorie žerl a.jurliorck. Nicrrrér-rě s tím nenlolil pořaclate1 clopřetlu napevno počítata cen\,
t-l-ttlsel nlit zir.iištěnl,. Nar,íc rněl pořadate1 dalšístarosti s hvgienickým zajištčrlín-rhrací
místr'osti a vlastního průbělrLr tirrrraje. Nár.,rh ltsneseníje ploplatit organiziltorovi celor-r čirstltLr
určetlot-t rozpočten-i na tllto akci - ted"v 9500 Kč.
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l

rapi,-1Lt

),

V

rok 20]9 se clíli1, i]glu.1 ocl ltlirlc, dostalo oproti předchozírll létr_rrll lirclnle\
oc]tněl,t prtl člerll,VV. kteří jsotr předsedv konrisí ina ocltrrětl},pro ostatní člen1"kornisi. rlčett,tě
revizní. V rozpočtr-t na rok 2020" l<terý.je zatíln bez obdobrrýclr dotací, tyto odměny pro člen1.
kornisí tlejsou zahrnut1,, nicméně oa ŠSČnieavizol,áno, že v rárnci progranu,.Organizace
sportll v KŠS"b,vchoni mohli člosáhnor.rt v optimálním přípaclě až na _50800 I(č. Nál,rh
přeclsedl,VV.rŠS je r,l,platit stejnou ocltněnu těn čIenťrmkomise, kteří rTe.jsor_r předsech..jako
obdt,žcli 1,1oni, Ted1,,člerror,é korr-risí pod VV po 1000 I(č ačlenťtrll rel,izní kotllise 500 Iič.
t,ozpočtr-t tla

Níže,isoLr uvedena tral,ržetrá ltsnesení a rýsledelt hlasování (účastnilo se r,šech pět členťr\1V),

]i2020/PR: V\/ JŠSsoulrlasí s proplacerlítrl celkor,é rozpočtol,ané částkl na uspořácláni I(P
llruž[t. žerr a.ir-rniorů (HD20 a HD 1 8) pořadateli Šachklirb Písek.
l1lasoviiní: 5 pro. 0 proti" 0 se zilržel.

312020/PR:

VV

.rŠSsclrvalr,rje nad rártrec schváleného rozpočtu vyplacení odměny členťrnr

konlisí JŠS1rninlo předsedy komisí) ve výši 1000 každémrr a členťrmrevizní komise (r,ninro
pi,edsecll,kornise) r,e výši 500 Kč,
FIlasor,átrí: 4 plo. 0 proti. 1 se zdržel.
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h-_

Zapsal clne 18, 10.2020 Laclislav Sýkora
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