
Zápis z jednání mimořádné konference ;ŠS
konané on-line dne 25.2.2021

Přítomni: D|e prezenční listinv
Hosié, Ladisiáv Záruba - sportovní sekretář ŠSČn

Milan Durchan - předseda KR JŠS
Martin Hejda - předseda STK JŠS
Karel David * hospodár lŠS

Konference byla zahájena v 18:00.

Adl)zahájení provedl za W iŠS t_, Sýkora, návrh na řídícího - L, Sýkora - Schváleno
nadpoloviční většinou delegátů. Do funkce zástupce řídícího a informaČního střediska pro

kontrolu registrace delegátů kvůli zjištění usnášeníschopnosti konference byljmenován
Filip Valtr. Ten přednesl informaci o přítomnosti na konferenci: Přítomno 37 deleqátŮ ze 49
pozvanÝch ti 75% Pro schváleníjakéhokoliv návrhu je zapotřebí 19 hlasŮ. Pro schválení
nového bodu proqramu je zapotřebí 33 hlasů (2/3 z celkového počtu deleqátŮ).

Program jednáni:
1. Zahájeni konference JŠS a volby řídícího konference předseda W JSS
2. Volba pracovních komisí řídící konference
3 Zpráva mandátové komise předseda MK
4. Komentář ke ,,Zprávě o hospodařeni za rok 2020" hospodář VV JŠS
5. Zprava revizní komise předseda RK JŠS
6. Zpráva o činnosti W, KM, STK předsedové W, KM

STK
7. Návrh rozpočtu JŠS na rok2021a čl, příspěvků předseda + hospodář

W JŠS
B, Volba delegátů na konferenci ŠSČR
9 Diskuse k předloženým materiálům 4 - 6
|O.Zpráva mandátové komise předseda MK
1 1 .Zpráva návrhové komise

Hlasování o předložených materiálech předseda NK
12.Zakončení konference předseda W JŠS

Ad2) konferenci řídil p Sýkora, který se zároveň ujal i funkce zapisovatele.
Provedena vollra pracovních komtsí Návrhy,
- mandátová komise ve složení: Valtr Filip, Landa Jiří, Zikmund Alexandr
- návrhová komise ve složení. Novák Pavel, Lenc Bohumil, Otradovec Luboš
Proběhlo schvalování programu konference s tím, že byly doplněny body 6. a 8. dle
nového číslování.
Vše schváleno nadpoloviční většinou delegátů, úprava programu schválena 35 hlasy
(v souladu s jednacím řádem).

Ad3) Zpráva mandátové komise, počet delegátů zůstal 37, Ke schválení usneseníje
zapotřebí stále 19 hlasů.

Ad4|Zprávu o hospodaření JŠS za rok2O2O přednesl K. David. Konstatováno, Že příjmy
výrazně převýšily výdaje z důvodu získání dotací od Jč. kraje a také tzv. ,,covidného" od
centrálního svazu . Zpráva o hospodaření byla schválena všemi delegáty.



Ad5) Zprávu revizní komise vypracoval předseda komise p. Beníšek, Revizní komise
shledala účetnictví JŠS za rok'2020jako přijatelné, nicméně doporučila W JŠS provést

některé úpravy týkající se formátu rozpočtu, dále využívat sdílený datový prostor a

v neposlední iadě opakovaně doporučila změnit banku kvůli příliš vysokým poplatkŮm

Zpráva revizní komise byla vzata na vědomí.

Ad6) Zprávy o činnosti W, KM a STK za rok2020 přednesli předsedové W a komisi. W
se během období mezi konferencemi z důvodu covidové pandemie nescházel prezenČně,
Rozhodováni a veškerá komunikace probíhal per rollam, případně videokonferenČně,
předseda STK okomentoval ukončení předchoziho i aktuálního ročníku soutěží družstev
z důvodu covidové pandemie s tím, Ze ŠSČn akceptovaljako postupujiciho z 1, divize
sezóny 2O1gl2O2O celek Tatran Prachatice, který měljistotu vítězství v divizijiž v době
ukončení krajských soutěží. Předseda KM doplnil zprávu o činnosti KM připomínkou
blížícího se termínu pro podání nových žádostí o dotace na kraj, kde letos 1de aŽo
milionové částky s pouze 20% spoluúčastí žadatele, Jedná se tedy opět o velmi výhodné
dotace, Termin podání je 12.3,2021 . Dále bylo diskutováno o novém systému výběru
startovného do divizních soutěží, které již probíhá na základě vystavených faktur. V
aktuálni sezóně nebyly faktury vydány s ohledem na brzké přerušení a následné ukonČení
soutěže. Bylo konstatováno, že jeden oddíl uhradil startovnébez faktury - bude mu tedy
vráceno. Nicméně neníještě dořešeno financováni soutěže s ohledem na další návaznosti

- poplatky za F|DE ELO apod . Zprávy byly vzaty na vědomí.

Ad7) Byl předložen plán činnosti a rozpočet na rok 2020. Jako první byla diskutována
otázka členských příspěvků na rok 2021. V rozpočtu na rok 2021 zŮstávázachována výŠe
krajských čl. příspěvků na úrovni příspěvků ŠSČR, tj. u snížené sazby 75,-Kó a u základní

,sazby 150,- Kč a dětská*20,- Kč pro hráče do 10let. Návrh rozpočtu - byl samostatně
vydán, okomentoval hospodář - plán činnosti stručně nastínil předseda W s tím, že je dán
položkami rozpočtu. V rozpočtu byla na návrh R, Černika převedbna kategorie H18 v KP
v praktickém šachu z kategorie mládeže do kategorie dospělých, V tomto duchu byly již
vyhlášeny a uzavřeny konkurzy a je zde i souvislost s žádostmi o dotace. Všechny
předložené materiály byly s uvedenou úpravou schváleny nadpoloviční většinou delegátŮ.

Ad8) Delegáti konference potvrdili většinou hlasů nominaci delegátů na konferenci ŠSČR,
která je plánována na27.2.2021 rovněžformou on-line videokonference. Delegáty na
konferenci šSCR 2021 byli zvoleni: Sýkora Ladislav, Hejda Martin, Havlíček Jiří,
náhradnici Durchan Milan, Bartoš Alois (náhradnicí v uvedeném pořadí).

Adg) Diskuse byla vedena průběžně ke každému bodu. Mimo předložené materiály byla
diskutován a olázka týkající se případného pověření delegátů na konferenci ŠSČR 

_

zaujímat stanovisko k již dříve proběhlé volbě člena SSCR Pavla Matochy do rady CT.
Pověřeni delegátů tímto úkolem nebylo schváleno. _ _ u

V diskusi dále vystoupiljako host sportovní sekretář SSCR pan Ladislav Záruba, který
konferenci seznámil s aktuálním děním v šachu na republikové úrovni a o dopadech na
šachové dění v krajích. lnformoÝal podrobněji o aktuálně probíhajících on-line soutěžích,
pořádanýcn ŠSČR, a to jak jednotlivců, tak i družstev. Připomněl, že do soutěžíjednotlivcŮ
je možno se stále přihlásit. Soutěže nemají vliv na rating hráčů, nicméně jsou dotovány
zajímavými cenami. Vyjádřil se také za sebe k někteným problémům vyskytnuvšim se
v soutěžích mládeže, nicméně konstatoval, že za soutěže je odpovědný předseda
republikového KM.



Ad10) Zpráva mandátové komise - Přítomno 36.deleqátů ze 49 pozyanÝqh"ti. 73%. Pro
schválení iakéhokoliv !ávrhu je stále zapotřebí 19 hlasů.

Ad 1 1 | Zpráva návrhové komise:
Zrekapitulována přijatá usnesení, Hlasování o předložených materiálech probíhalo
prů běžně při projed náván í jed notlivých materiál ů.

Ad12) Závér provedl předseda JčŠS - poděkoval za účast a náměty. Dále ocenil vzornou
učast, vstřícnost a disciplínu delegátů při novém, a tedy dosud nevyzkouŠeném zpŮsobu
on-line jednáni.

Schuze skončila v 20:00 hod,

Jihočeslrg šoóovg suoz
Skuhcrs!ého 14 O
Sl0 Ot České Br"rdějovice
ť,71l 89033
a-moi!: w.jcoch@sgznom.cz


