Zápis č. 1 ze dne 14. 11. 2016
Z jednání výkonného výboru Jihočeského šachového svazu
Datum konání:
14. 11. 2016
Místo:
České Budějovice
Přítomni:
Sýkora, Durchan, Hejda, Havlíček, Šindelka
Omluven:
Hosté:
Bartoš
Program:
1. Volba manažera KTCM
2. Pověření manažera KTCM
3. Kontrola hospodaření
4. Pořadatelství krajských přeborů mládeže
5. Pořádání krajských přeborů dospělých
6. Webmaster
7. Různé
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ:
Ad 1) Do funkce manažera KTCM byl navržen pan Alois Bartoš. Výkonný výbor jej jednomyslně zvolil
s nástupem do funkce od 1.1.2017.
Ad 2) Nový manažer KTCM byl pověřen nakládáním s prostředky, které budou v rozpočtu JŠS vyčleněny na
činnost KTCM v r. 2017.
Ad 3) V rámci kontroly hospodaření po převzetí funkce staronovým hospodářem bylo konstatováno, že
naprostá většina závazků byla splněna. Hospodář do konce roku vyřeší závazky vůči pořadatelům a vedoucím
soutěží, konaných v r. 2016.
Ad 4) Předseda KM konstatoval, že dosud nejsou pořadatelsky obsazeny některé turnaje mládeže – zejména
kvalifikační turnaje KP v rapidu včetně finále a také přebor škol. Je nutno opakovaně vyzvat oddíly
k přihláškám do konkurzů.
Ad 5) Předseda STK byl pověřen vyhlášením konkurzů na pořadatelství KP dospělých včetně kategorie juniorů
pro praktický, rapid i bleskový šach.
Ad 6) V souvislosti s příspěvkem ŠSČR na odměny funkcionářům krajských svazů bylo navrženo zvýšení
odměny pro webmastera za účelem zkvalitnění informovanosti a aktuálnosti webových stránek JŠS.
V současnosti rozpočtovaná částka 3000 Kč/rok neodpovídá aktuálním nárokům na obsluhu a udržování
stránek. Nově navržená výše odměny webmasterovi činí 7000 Kč. V platnost toto ustanovení vstoupí až po
potvrzení výše zmíněného příspěvku od ŠSČR. V souvislosti se změnou výše odměny je nutno vyhlásit nový
konkurz na webmastera stránek JŠS. Přihlásit se může každý, kdo prokáže znalosti a zkušenost s práci
webmastera, včetně aktuálního webmastera JŠS.
Ad 7) Předseda JŠS informoval VV o zaslání žádosti o změny v zápise do spolkového rejstříku. Informace o
úspěšnosti podání bude do cca 14 dnů.
USNESENÍ:
1. VV JŠS volí do funkce manažera projektu KTCM od 1.1.2017 pana Aloise Bartoše. T: 1.1.2017
2. VV JŠS pověřuje nově zvoleného manažera KTCM nakládáním s prostředky, které budou v rozpočtu
JŠS vyčleněny na činnost KTCM v r. 2017. T: 1.1.2017
3. Předseda KM znovu vyzve potenciální zájemce o pořadatelství turnajů mládeže pro sezónu 2016/2017.
T: 30.11.2016
4. Předseda STK vyhlásí konkurz na pořádání KP dospělých včetně kategorie juniorů pro praktický, rapid i
bleskový šach pro rok 2017. T: 30.11.2016.

5. VV stanoví nově odměnu pro webmastera stránek JŠS na 7000 Kč/rok. Toto ustanovení vstoupí
v platnost pouze v případě potvrzení příspěvku ŠSČR na odměny funkcionářům krajských svazů.
6. Člen VV a předseda KR připraví v návaznosti na předchozí usnesení vyhlášení konkurzu na nového
webmastera stránek JŠS. T: 30.11.2016
Za termíny plnění jednotlivých usnesení, pokud nejsou přímo dány, je považováno konání další schůze VV,
která je předběžně plánována na úterý 27.12. 2016 v Táboře. Je předpokládáno, že naléhavé úkoly se řeší
bezodkladně.
Zapsal L. Sýkora

