Zápis č. 1 ze dne 5. 6. 2016
Z jednání výkonného výboru Jihočeského šachového svazu
Datum konání:
5. 6. 2016
Místo:
Veselí nad Lužnicí
Přítomni:
Sýkora, Durchan, Odehnal, Hejda
Omluven:
Válek
Program:
1. Příprava schůze rozšířené STK
2. Otázka nového hospodáře
3. Rezignace členů VV
4. Příprava konference
5. Krajské dotace na činnost mládeže
6. KTCM
7. Školení rozhodčích 2016
8. Schválení mimořádné dotace na KP v rapid šachu
9. Změna údajů v rejstříku
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ:
Ad 1) Rozšířená schůze STK se bude konat 14.6.2016 v multifunkčním sále KD ve Veselí nad Lužnicí.
Program a oprávnění účastníci byly stanoveny konferencí JčŠS 2015.
Ad 2) Stávající hospodář Tomáš Válek ohlásil rezignaci na svou funkci včetně funkce člena VV. Do
konference je nutno oslovit nového hospodáře svazu. Kandidáti Jan Motalík Olympia ČB a Vojtěch Plášil J.
Hradec budou osloveni předsedou do konce června 2016.
Ad 3) Kromě hospodáře ohlásil svou rezignaci k 30.6.2016 také předseda KM Jaroslav Odehnal. Oslovení
nového člena VV – předsedu komise mládeže provede stávající předseda KM.
Ad 4) VV se shodl na termínu konání konference JŠS, která se bude konat v sobotu 17.9.2016. Program
konference musí být vyvěšen na webu spolu s pozvánkou do 17.8.2016. V souvislosti s přípravou materiálu na
konferenci se bude konat další schůze VV 19.7.2016. Místo bude stanoveno.
Ad 5) v rozpočtu Jihočeského kraje jsou pro rok 2016 vyčleněny finanční prostředky na individuální dotace na
pravidelnou celoroční sportovní činnost s dětmi a mládeží ve vybraných sportovních klubech a oddílech, které
mají širokou mládežnickou základnu a svými výsledky se podílejí na reprezentaci Jihočeského kraje. Jedná se o
finanční prostředky kraje vyčleněné na spolufinancování vyhlášeného dotačního programu z prostředků ČOV.
Mezi výše uvedené je navržena k podpoře prostřednictvím Jihočeského šachového svazu sportovní činnosti dětí
a mládeže v klubech a oddílech šachů v Jihočeském kraji, v celkové výši 30 tis. Kč. Dne 23. 6. 2016 budou radě
a zastupitelstvu kraje předloženy k projednání došlé žádosti o poskytnutí individuální dotace. Předsedovi JŠS
byly doručeny žádosti celkem tří šachových klubů pracujících s mládeží se specifikací požadavků. Předseda
VV předloží souhrnnou žádost do 9.6.2016 e-mailem na KÚ JčK. Do 17.6.2016 je nutno dodat potřebné
materiály v písemné formě.
Ad 6) Počátkem roku rezignoval na svou funkci dosavadní manažer KTCM pan Zeman. Aktuálně není
manažer, funkci plní prozatímně předseda KM. Je nutno urychleně řešit. Oslovení potenciálních zájemců
provede předseda VV a předseda KM.
Ad 7) Předseda komise rozhodčích připraví v dostatečném předstihu školení rozhodčích v rámci krajského
svazu. Nutno vyhlásit dva měsíce předem!
Ad 8) VV rozhodl o přidělení mimořádné dotace na pořádání finále KP mládeže v rapid šachu pro pořadatele
QCC České Budějovice ve výši 1000,- Kč vzhledem k tomu, že bylo rozhodnuto o nevybírání startovného na
toto finále.

Ad 9) Dle novely Občanského zákoníku je nutno provést aktualizaci údajů ve veřejném rejstříku spolků u
našeho svazu. V této souvislosti je nutno na nadcházející konferenci JŠS rozhodnout o změně názvu spolku.
USNESENÍ:
Předseda STK svolá jednání rozšířené STK na termín 14.6.2016. T: 7.6.16
Předseda VV osloví potenciální zájemce o funkci hospodáře, resp. člena VV JŠS. T: 30.6.2016
Předseda KM osloví potenciální zájemce o funkci předsedy KM a člena VV JŠS. T: 30.6.2016
Předseda VV podá e-mailem za JŠS žádost na KÚ JčK o individuální dotaci na činnost oddílů
pracujících s mládeží dle došlých žádostí klubů. T: 9.6.2016.
5. Předseda VV a předseda KM osloví potenciální zájemce o funkci manažera KTCM. T: 30.6.2016
6. Předseda komise rozhodčích připraví návrh na pořádání školení rozhodčích v termínu září 2016. T:
30.6.2016
7. VV schvaluje přidělení mimořádné dotace na pořádání finále KP mládeže v rapid šachu pro pořadatele
QCC České Budějovice ve výši 1000,- Kč.
1.
2.
3.
4.

Za termíny plnění jednotlivých usnesení, pokud nejsou přímo dány, je považováno konání další schůze VV,
která je předběžně plánována na úterý 19.7. 2016. Je předpokládáno, že naléhavé úkoly se řeší bezodkladně.
Zapsal L. Sýkora

