Zpráva o činnosti VV JčŠS za období září 2018 – srpen 2019
Výkonný výbor se sešel od konference dne 15.9. 2018 čtyřikrát. V období mezi
schůzemi byly řešeny veškeré záležitosti elektronickou komunikací a telefonicky.
První schůze se konala 4.12.2018 ve Veselí nad Lužnicí. Na programu bylo zejména
řešení vedení účetnictví a hospodaření po úmrtí dlouholetého hospodáře Ing. Vladimíra
Šindelky. Dále byl diskutován plán KTCM na rok 2019.
Druhá schůze proběhla dne 8.5.2019 v ČB. Bylo konstatováno uspokojivé řešení
vedení účetnictví prostřednictvím ekonomky ČUS v ČB paní Vrkočové. Naopak se nedařilo
oslovit vhodného kandidáta na funkci hospodáře JŠS. Dále byla diskutována otázka
mládežnických turnajů, KTCM a systému divizních soutěží.
Další schůze se konala 12.6.2019 ve Veselí nad Lužnicí. Předmětem jednání bylo
konstatování úspěšnosti JčŠS se žádostmi o dotaci v rámci výzev „Podpora činnosti
sportovních svazů a ČUS“ a „Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže“. Byly stanoveny
úkoly předsedovi KM ke zveřejnění rozpočtů a výzvám jihočeským oddílům k připojení se
k projektům. Opět byl diskutován systém divizních soutěží a nutnost konání konferencí JčŠS
v termínech zkraje roku kvůli uzavírání hospodaření a vyúčtovávání dotací.
Poslední schůze se konala 13.8.2019 v Mozolově. Bylo odsouhlaseno, že konference
proběhne jak letos v září kvůli schválení hospodaření za 2018, volbě nového člena VV a
informacích o mimořádně vysokých dotacích od kraje na podporu šachových svazů a
sportovní činnosti mládeže. Další konference se již nebude konat na podzim 2020, ale v únoru
2020 kvůli vyúčtování dotací a celkového hospodaření JčŠS. V září proběhne po konferenci
losovací schůze. Dále VV odsouhlasil vyplacení dotace na KP v praktickém šachu v plné výši
a vzal na vědomí upravený návrh TK s úkolem doplnění některých termínů včetně termínu
pro školení rozhodčích ještě v r. 2019.
Delegace JčŠS se 23. 2. 2019 zúčastnila konference ŠSČR v Havlíčkově Brodě, kde
byly projednávány běžné záležitosti, jako zpráva o činnosti, o hospodaření, návrh rozpočtu na
nový rok a jiné. Podstatné pro krajské svazy je, že z MŠMT v posledních letech proudí
poměrně velké částky na podporu sportu – v r. 2018 to bylo 2 mil. Kč, které jsou z větší části
převáděny krajským svazům dle předem stanoveného klíče.
Děkuji všem členům VV za jejich celoroční práci. Dále děkuji všem vedoucím soutěží,
členům komisí, činovníkům klubů, nadšencům, vedoucím dětských kroužků a organizátorům
turnajů za vaši obětavost při organizaci krajských i oddílových šachových akcí a za snahu o
pokračování a další rozvoj šachu v našem kraji.
Závěrem musím konstatovat, že se nám bohužel dosud nepodařilo nalézt nového
hospodáře JčŠS. Tímto vyzývám všechny, kteří k této činnosti mají nějaký vztah, abyste
zvážili své zapojení do činnosti pro jihočeský šachový svaz. Zatím tuto činnost suplujeme já a
předseda KM Jaroslav Odehnal. Za nás slibujeme vstřícnost a dobrou spolupráci a paní
Vrkočová perfektní vedení účetnictví.
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