
Zápis č.4 ze dne 13, 8. 2019
Z jednání výkonného výboru Jihočeského šachového svazu

Datum konání:
Místo:
Přítomni:
Omluven:

13. 8.2019
Mozolov
Sýkora, Odehnal, Hejda, Durchan

Program: 1. Kontrola úkolů
2. Konference JčŠS
3. STK
4. 5P v praktickém šachu
5. Skolení rozhodčích
6. Různé

zÁprs z noxÁxí:

Ad 1) S výjirnkou doplnění VV o nového člerra jsou všechny úkoly splněny. Po konzultaci s účetní p.
Vrkočovotl lze všechny odměny včetně vedoucím divizí proplácet na základě dokladu o př,íležitostné činnosti.
obdobnějako u lektorů pro školení trenérů apod.

Ad 2) VV odsoulrlasil záměr svolat konťerenci, jak bylo předem avizováno. V zářijovérn termínu proběhne
první část konference (resp. konference ke schválení hospodaření r.2018, volbě nor,ého členaVV. diskusi o
nritnořádrrých dotacích) a 1osovací sclrůze. Drulrá část konference * řádnákonference ke schválení hospoclaření
za2019 a všem ostatním běžným bodům včetně schválení plárru činnosti a rozpočtu na2020 - probělrne
předběžně v termínu 8.2.2020 (termín bude rrpřesněn).

Ad 3) VV vzal na vědomí TK v dosavadrrím duchu -bez zavedení dvojkol. Bude doplněn přebor škol a školerrí
rozlrodčích.

Ad 4) VV odsouhlasil vyplacení dotace pořáda.jícímu oddílu TJ Sokol Tábor v plné výši. Odclíl zabezpečil
turnaj bez problémťr. počítai se všemi kategorierr-ri. Do budoucna je potřeba řešit model 6P y praktickém šachu.
zejnréna v otázce motivace hráček v kategorii žerr a juniorek.

Ad 5) Byla diskutována otázkapočtu rozhodčích v oddílech. Konstatováno. že v některých odtlílech - i

ÚČastníkŮ prvodivizních soutěžích - nejsor.r kvalifikovarrí rozhodčí" Předseda KR navrhnr_r1 konárrí dalšího
školení rozhodčích ještě v letošním termínu.

Ad 6) Rťtzné - bez nárokťr na zápis.

Út<oty trvající z 8.5.2Ot9 :

3. Trvá úkol pro VV - doplnit VV o nového člena - hospodáře.

Nové úkoly:
1. Př'edseda VV zajistí zveřejrrění záměru svolat konferenci T: ilrnecl
2, Předseda STK doplní do TK ternín přeboru škol a školení rozhodčíclr (po dohodě s předsedou KR),

Termítr: ihned.
3. Předseda rrspořádá školení rozhodčích minimálně pro obnovu II. tříd. T: Do konce r.2019

Zaterminy plnění jednotlivých úkolťr a usnesení, pokud nejsou přímo dány, je po-,,ažováno konání další schůze
VV, která je předběžně plánována na srpen 2019. Je předpokládárro, že naléhavé ťlkoly se řeší bezoclkladně.

Zapsal L. Sýkora


