
Zápis z jednání konference - JčŠS
konané dne í9. 9. 2021

Přítomni: Dle prezenční listiny

Konference byla zahájena v 10:10 hod.

Adí) zahájení provedl za \A/;eŠS L. Sýkora, návrh na řídícího - L. Sýkora - Schváleno
nadpoloviční většinou delegátů
Přednesla se informace o přítomnosti na konferenci: Přítomno 31 deleoátů (včetně plných
mocil z 47 pozvaných tj. 64%. Pro iakýkoliv návrh je zapotřebí 16 hlasů. Fyzickv ié
přítomno 21 osob. Všichni splňuií podmínkv ONT ve smvslu opatření MZdi.

Program jednání:
1 . Zahá$ení konŤerence ;čŠS a volby řídícího konŤerence
2. Volba pracovních komisí
3, Zpráva mandátové komise
4, Návrh na předsed_u JčŠS, členy W JčŠS a ěleny

revizní komíse Jčšs
5. Návrh na delegáty konference ŠSČR 2a22
6. Dotace od Jč. kraje
7. Postupy v případě nových covidor4ých opatření
8. Diskuse k předloženým materiálům 4 - 7
9, Zpráva mandátové komise
10.Volba předsedy JčŠS, členů W JčŠS a členů

revizní komise Jčšs
11.Volba delegátů na konferenci ŠSČR 2022
1 2. Zpráva vo]ebn í komise
1 3. Zpráv a návrhové komise

Hlasování o předložených materiálech
1 4. Zakončení konference

předseda W JčŠS
řídící konŤerence
předseda MK

předseda W JčŠS
předseda W JčŠ§
předseda KM
předseda W JčŠS

předseda MK

předseda VK
předseda VK
předseda VK

předseda NK
předseda W JčŠS

Ad2} konferenci řídil p. Sýkora
Provedena volba pracovních komisí- Komise mandátová se spojila s návrhovou.
- mandátová a návrhová komise: Kadlecová Andrea, Bernáth Štefan, PlášilVojtěch
- volební komise ve složení: Baňoš Alois, Beníšek František, Měsíček JoseŤ
- zapisovatel konference Sýkora
Proběhlo schválení programu konference a komisí, tak jak bylo navrženo
§chváleno nadpoloviční většinou delegátů
V rámci zahájení konfereneF pronesl prostřednictvím on-line přenosu zdravici konferenci
JSS sportovní sekretář SSCR Mgr, Ladislav Záruba, ktený dáie okomentoval aktuální
situaci v Šachovém svazu, zejmďna v souvislosti s opatřeními kvůli covid 19. Rok 2021 byl
nároČný, Často se pořádaly online soutěže. Covidové dopady jsou viditelnější v zahraničí,
zejména na stav členské základny. Počty členů u nás naopak neklesají, FlĎE ilačí na větší
vyuŽití online formy a nechápe preŤerenci Čechů hrát naživo. Podotkl, že při hře samotné
hráČi mít roušku nemusí, ale pň opuštění místa siji musí nasadit, Pořadaielje povinen
kontrolovat ONT (viz později). Pak popřál hodně úspěchů.

Ads} Zpráva mandátové komise, počet delegátů zůstal na 31. Ke schválení usnesení je
zapotřebí stále 16 hlasů.

Ad4} Byl W JčŠS předložen návrh na předsedu, členy W a členy revizní komise JšS.



Ads) Byl řídícím předložen návrh na delegáty konŤerence ŠSČR

Ad6) Předseda KM Jiří Havlíček seznámil konferenci se stavem čerpánídotacíod kraje i

oO ŠSČn na rok 2a21, resp. 2022, Poukázal zejména na dosud nespotřebované finance
v něktených položkách přiznané dotace avyzval oddíly k předložení dalších požadavků na
vybavení klubŮ atd. z uvedených dotací. Spoluúčast oddílů je Zao/o. Část faktur lze použít i
v rámci dotace od svazu a tím se spoluúčast může snížit až na 10%, ale není to pravidlo,
ani nárokovatelné. Z 20Otisícové dotace zbývá utratit ještě 60 tisíc Kč. Vyúčtování dotace
od kraje z předchozího období bylo komplikované díky úmrtí J. Odehnala, ktený žádosti
zpracoval a administroval. Dotace KTCM je v pořádku, na účet nám přijde ještě 48 tis. Kč.
V případě zdjmu o čerpání dotací je potřeba komunikace oddílů s p. Havlíčkem v případě
krajské dotace a s panem Bartošem v případě dotace KTCM oO ŠSČR. Z provoznídotace
od kraje zbývá utratit asi 53 tisíc. Když někdo pořádá turnaj a nedostal žádné peníze od
města apod., lze získat až 3000 Kč. Dále p. Havlíček doporučil pracovat s mládeží a
pořádat turnaje, Peněz je v rámci dotací dost, Je potřeba ale dobře konkretizovat účel,
Kraj, ev. svaz dost pečlivě žádosti kontrolují. Materiály k'Aktivitě kroužků" jsou na webu
JŠS, Platí zde podmínka členství mládeže v ŠSČn,
Od SSCR šlo zatím na KTCM 38 tisíc Kč. Je to záloha, cca 50%. Doplatky dotací jsou
poukázány až po vyúčtování dotace a předložení nákladových dokladů.

Ad7} Nová anticovidová opatření zatím nejsou na pořadu dne. Předseda ŠSČn vydal a
rozeslal všem oddílŮm informaci o stávajících platných opatřeních ve vztahu k šachovým
soutěžím a avizoval, že před zahájením soutěží vydá metodický pokyn jak postupovat při
kontrole dokumentů ke splnění ONT,

Ad8) Diskuse probíhala v rámcijednotliuých bodů,

Ad9) Zpráva mandátové komjse, počet delegátů se zvýšil na 33. Ke schválení usnesení je
zapotřebí 17 hlasů.

Adí0} Konference zvolila do vedení;ŠS tyto osoby:
Předseda JŠS - Ladislav Sýkora, členové W JčŠS - Martin Hejda, Milan Durchan, Karel
David a Jiří Havlíček - Schváleno nadpoloviční většinou delegátů.

Revizní komise - František Beníšek, Václav Lefler a Ladislav Kukačka - Schváleno
nadpoloviční většinou delegátů.

Ad1{} Volba delegátů na konferenci ŠSČR 2022:
ŘaOni účastníci: §ýkora Ladislav, Hostaša Petr, Garabik Bohumil, náhradníci: Tejnor
Pavel, Bernáth Štefan - Schváleno nadpoloviční většinou delegátů.

Ad12-13) Zpráva volební a návrhové komise:
Zrekapitulovány výsledky voleb. Ostatní usnesení byla přijata beze změn.

Ad14} Závěr provedl předseda JčŠS - poděkovalza účast a náměty, .r

Schůze skončila v 12:00 hod.
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Zápis zpracoval: LadisÉv Sýkora
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Dále pokračovala Losovací schůze


