
Zápis z jednání VV JčŠS z 16.5.2017 

Místo: Veselí nad Lužnicí 

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

Host: Alois Bartoš 

Program: 

1.Závěry z konference ŠSČR 

2.KTCM 

3.Rozpočtiová změna v rozpočtu JčŠS 

4.Činnosti komisí 

 

Ad1) zprávu podali Milan Durchan a Ladislav Sýkora 

Konference ŠSČR schválila příspěvek krajským svazům opět ve výši 500.000,- Kč (položka rozpočtu ŠSČR č. 5.10.8). 

Každý kraj tak obdrží opět 35.700,-Kč. Využití dotace je tentokrát vázáno na spoluúčast. 

Ad2) VV JčŠS dospěl k následujícím závěrům: 

 Manažer KTCM předloží aktualizovaná pravidla pro zařazování mládeže na Listinu talentů Jč. kraje 

 Manažer KTCM upraví podmínky pro pořádání dalších soustředění KTCM závislosti na upřesnění podmínek ze 

strany ŠSČR. Protože zatím není známo, ze které dotace MŠMT bude ŠSČR projekt KTCM financovat, je zapotřebí 

se vyhnout nákladům, které by se mohly stát neuznatelnými (úhrada nákladů doprovodům). 

Podpořili: Sýkora, Havlíček a Hejda. 

Ad3) VV JčŠS hlasoval o následujících rozpočtových změnách: 

 Z rezervy JčŠS se dočasně přesune 6.500,-Kč na již realizované akce KTCM, než přijdou prostředky od ŠSČR 

(hlasování: 5x PRO) 

 Budou uhrazeny licence FIDE pro rozhodčí Martinu Hejdovi a panu Hostašovi (řídí krajské soutěže zasílané na 

FIDE – požadavek od FIDE). Celkem se jedná p 1.080,-Kč. Částka 1.000,-Kč bude převedena z neuskutečněného 

KP družstev mládeže a částka 80,-Kč z rezervy JčŠS (hlasování: 4x PRO, 1x ZDRŽEL) 

 VV ŠSČR vyžaduje do 30.6.2017 odpověď ohledně využití dotace pro krajské funkcionáře včetně 

spolufinancování. VV JčŠS rozhodl, že pro upgrade současného webu JčŠS bude využita částka 10.700,-Kč 

(uprgade na novější verzi redakčního systému Joomla, nová grafika díky nové šabloně, přehlednější struktura 

menu položek, …). Spoluúčast JčŠS je v tomto případě 7.000,-Kč. Zbývající část dotace 25.000,- Kč bude rozdělena 

mezi krajské funkcionáře. Spoluúčast je v tomto případě 5.000,-Kč (hlasování 5x PRO). 

Ad4) VV JčŠS projednal následně činnosti komisí: 

STK:  

 do 14 dní dojde k uzávěrce soutěží (do 26.5.2017) – vydání závěrečných zpráv z divizí, vyměření pokut, oznámení 

postupujících a sestupujících 

 do konce června 2017 připraví termínový kalendář a rozpis soutěží na sezónu 2017/2018 

KR: 

Milan Durchan umístí na web JčŠS informaci o školení rozhodčích 4.třídy 

KM: 

všechny soutěže mládeže řádně proběhly, zbývá otázat se pana Kalužného, jak postupovat, když se do KP družstev 

mládeže přihlásil jediný zájemce 

Schůze začala v 18:25 a skončila v 21:00. Příští schůze VV JčŠS bude v třetím červnovém týdnu. 

Zapsal: Jiří Havlíček 


