
Zápis č. 1 ze dne 4. 12. 2018 

Z jednání výkonného výboru Jihočeského šachového svazu 

 

Datum konání:  4. 12. 2018  

Místo:    Veselí n.L. 

Přítomni:  Sýkora, Durchan, Odehnal, Hejda 

Omluven:  - 

Hosté:   Havlíček, Bartoš 

 

Program:  1. Kontrola úkolů z jednání VV 18.5.2018 a konference 15.9.2018 

2. Projednání hospodaření JŠS včetně nového řešení vedení účetnictví 

3. KTCM, mládež 

4. STK 

5. Různé 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ: 

 

Ad 1)  

- Školení rozhodčích proběhlo 22.9.2018 - Milan Durchan 

- Školení trenérů přesunuto na 2019 

- Termínový kalendář doplněn 

- Proplacení odměny Šachklubu Tábor – ceny za celkové pořadí VC Jč. kraje – splněno 

- Proběhl KP v praktickém šachu mužů, žen a HD 20 – Sokol Tábor 

- Úkol z konference: VV rozhodl o principu rozdělení reprezentačního fondu mládeže. Konkrétní 

usnesení níže. 

 

Ad 2) Po úmrtí dosavadního člena VV - hospodáře ing. Šindelky je nutno vyřešit otázku nového člena VV a 

účetního. Projednány možnosti, úkoly viz níže.  

 

Ad 3) - Byla předložena zpráva vedoucího KTCM o dosavadním činnosti. Vše naplánované proběhlo, zbývá 

proplatit několik faktur za poslední akce ve Vráži a na VŠTE plus odměna vedoucímu KTCM. 

VV rozhodl, že zbývající částka ve výši 21 000 Kč bude na základě faktur proplacena třem oddílům 

pořádajícím letní, resp. jarní soustředění mládeže (tábory apod.) 

- Vedoucí KTCM přednesl ideu fungování KTCM v r. 2019. Úkol viz níže. 

- Odehnal – KÚ vypisuje dotační program pro krajské sportovní svazy, je nutno sledovat a po vyvěšení 

výzvy zpracovat žádost. Tato bude projednána na dalším VV. 

 

Ad 4) STK – probrána otázka konkurzů na r. 2019 pro dospělé plus HD20. 

 

Úkoly:  

1. Předseda zajistí převzetí financování od rodiny zesnulého ing. Šindelky a prověří možnost vedení 

účetnictví pracovníky krajské organizace ČUS v ČB. 

2. VV vyzve z řad členů JŠS vhodné kandidáty na uvolněnou pozici ve VV. 

3. Vedoucí KTCM zpracuje a do 11.12. 2018 předloží VV návrh plánu KTCM na rok 2019. 

4. STK vypíše konkursy na pořádání krajských turnajů jednotlivců v kategorii mužů, žen a HD 20. Návrh 

předloží VV do 11.12.2018. 

 

Usnesení: 

1. VV schválil princip rozdílení reprezentačního fondu mládeže (v příloze). 

 

Za termíny plnění jednotlivých usnesení, pokud nejsou přímo dány, je považováno konání další schůze VV, 

která je předběžně plánována na polovinu ledna 2019. Je předpokládáno, že naléhavé úkoly se řeší 

bezodkladně. 

 

        Zapsal L. Sýkora    

 


