
Zápis z jednání konference - JčŠS
konané dne 8. 2,2020

Přítomni: Dle prezenční listiny
Host. p, Jana Vrkočová - Jč. krajská organizace CUS - ekonomka

Konference byla zahájena v 10:00

Ad1) zahájeni provedl zay\l leŠS L. Sýkora, návrh na řídícího - L, Sýkora - Schváleno
nadpoloviční většinou delegátů
přednesla se informace o přítomnosti na konferenci: Přítomno 31 delegátŮ z 53

nÝch ti. 59%. Pro schválení iakéhokoli zapotřebí 1 , Pro schvá
nového bodu prooramu je zapotřebí 36 hlasů (2/3 z celkového počtu deleOátŮ).

Program jednání:
\ Zahájení konference JčŠS a volby řídícího konference předseda JčŠS
2. Volba pracovních komisí řídící konference
3. Zpráva mandátové komise předseda MK
4, Komentář ke ,,Zprávě o hospodařeni za rok 20'19" předseda JčŠS a

ekonomka
5. Zpráva revizní komise
6, Zpráva o vyúčtování dotací od KÚ Č, Budělovice
7. Návrh rozpočtu JčŠS na rok 2020 a čl. příspěvků
8, Diskuse k předloženým materiálům 4 ,7
9. Zpráva mandátové komise
1 Q.Zpráv a návrhové kom ise
1 1 . Zakonóen í konference

předseda RK JčŠS
pověřený člen W JčŠS
předseda JčSS

předseda MK
předseda NK
předseda W JčSS

Ad2) konferenci řídil p, Sýkora
Provedena volba pracovnich komisí. Návrhy:
_ mandátová komise ve složení Hejda Martin, Bernáth Stefan
- návrhová komise ve složení Berkovec Josef, Lukáč Jakub, Nechvátalová

vladimíra
- zapisovatel konference Sýkora Ladislav
Proběhlo schválení programu ko:nference s tím, že původní body 5 a 6 byly předřazenY
před bod 4.
Schváleno nadpoloviční většinou delegátů.

Ad3) Zpráva mandátové komise, počet delegátů zůstal 31. Ke schválení usneseníje
zapotřebí stále 16 hlasů.

Ad4) Zprávuo hospodaření JčŠS zarok2019 přednesli L. Sýkora a p. Vrkočová,
Konstatováno, že dosud není z časových důvodu hotova účetní záuěrka avýkaz ziskŮ a

ztrát. Zpráva o hospodaření byla schválena všemi delegáty.

Ad5) Zprávu revizní komise přednesl předseda komise p, Beníšek. Zpráva se týkala jak

roku 2019, tak izpětně roku 201B. Hospodaření v obou letech hodnotí zpráva jako
přijatelné, pro další období navrhuje několik doporučení, mezi jiným provádět finanČní

opbra.e pouze přes účet a pokud možno změnit banku z důvodu příliš vysokých poplatkŮ.

Zpráva revizní komise byla vzata na vědomí,

Ad6) Zprávu o vyúčtování dotací od Jč, kraje přednesl p. Odehnal a doplnil p. Sýkora.
Bylo konstatováno: Vyúčtování dotací na ME hotovo a schváleno, projekt KTCM běŽÍ do



května 2a2o apodpora sportovní činnosti svazu je ve stádiu kontroly vyúčtování, Diskuse,

Beníšek, Hejda, Sýtora, Havlíček. Zprávavzata na vědomí,

Ad7) Byl předložen plán činnosti a rozpoóet na rok 2O2O Návrh rozpočtu _ byl samostatně

vydán, okomentoval řídíci _ plán činnosti je dán položkami rozpočtu, v rozpočtu na rok

2O2O zúsIává zachována výše kralsxých Ói ňrirpouků na úrovni příspěvku šsčn
tj, u snížené sazby 75,_ Kč a u základní sazby 1'50,_ Kč a dětská_20,_ Kč pro hráče do 10

let původně navriený rozpoeet byl konferencí upraven vložením nové výdajové Po.IoŽkY

na odměnu manažerá dotací od Jč. kraje ve výši 10 0OO Kč, dále navýšením dotací na

organizaci kralského přeboru mládeže v pratttxem šachu o 3 500 Kč a konečně vloženim

nové položky ,Podpora turnajů oddílů,,ve výši 20 O00 KČ. oba materiály byly schváleny

nadpolovrční většinou delegátů,

Ad8) Diskuse byla vedena průběžně ke každému bodu, Z diskuse vyplynula další dvě

usnesení, v souvislosti s přezkoumáním hospodaření pověřuje konference W JčŠS

k přezkoumání a schváIení účetní závěrky hospodaření JčšS za_rok2019 a k jejímu

)u"*jneni na webových stránkách JčšS, Dále konference pověřuje JčSS k úpravě

,orpoótu Jčšs na rok 2o2o v případě získání dotací

Ad9) Zpráva mandátové komisg - Přítomno stále .3'1 deleqátŮ z 53 PozvanÝch tj 59% Pro

schváleni iakéhokoliv návrhu ie zapotřebí 16 hlasů,

Ad10) Zpráva návrhové komise:
Zrekapitulována přijatá usnesení,

Ad18) Závér provedl předseda JčšS _ poděkoval za účast a náměty

Schůze skončila v 12,00 hod

Zápis zp al: Ladrslav Sýkora
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