
Zápis z jednání konference - JčŠ§
konané dne 11.2,2023

Přítomni: Dle prezenční listiny
Host: RNDr, Martin Petr - Předseda ŠSČn

Konference bylazahájena v 10:00

Ad1} zahájení provedl za W,leŠS L. Sýkora, návrh na řídícího - L, §ýkora - Schváleno
nadpoloviční většinou delegátů
Přednesla se informace o přítomnosti na konferenci: Přítomno 28 deleoátů z 52
pozvaných tj, 54%, Pro schválení iakéhokoliv návrhu ie zapotřebí 15 hlasů.

Program jednán í upravený konferencí:
1. Zahá]ení konference JčŠS a volby řídícího konference předseda W JčŠS
2. Volba pracovních komisí
3" Zpráva mandátové komise

5. Komentář k činnosti KTCM
6. Komentář ke,,Zprávě o hospodaření"

1 3, Zpráv a volebn í komise
1 4. Zpráv a návrhové komise
1 5. Zakončení konference

Ad2) Provedena volba pracovních komisí, Návrhy:
- mandátová a volební komise ve složení Rolínek František, Baňoš Alois, Landa Jiří

Proběhlo schválení programu konference s následujícími úpravami oproti původnímu
návrhu:

- přidán bod 5.) Bod diskuze ke KTCM (návrh Chessclubu Písek)
- body 5.) až 7.) se nově přečíslovaly na 6-) až 8,)
- pŮvodní body S.) a 11.) byly sloučeny do bodu 12.) a zní návrh a volba delegátů
na konferenci ŠSČR 2023
- přidán bod 9.) - představení vize kandidátu do W ŠSČn

Schváleno všemi delegáty.

Ad3) Zpráva mandátové komise, počet delegátů se zvýšil na29. Ke schválení usnesení je
zapotřebí stále 15 hlasů.

Ad4) Zprávu W JčŠS přednesl p. Sýkora. Zprávu doplnil p. Hejda za STK, p. Durchan za
KR, p. Havlíček za KM. Byly vedeny diskuse k systému divizních soutěžía velkých cen
mládeŽe, Byly předneseny podněty pro STK (zrušení sobot, jako hracích dnů pro 3. divizii

řídící konference
předseda MK

4. Komentář ke,,Zprávám o činnostiW a komisí" předseda W JčŠS a
předsedové komisí
manažer KTCM
hospodář W JčŠS

7. Zpráva revizní komise předseda RK JčŠS
8. Návrh rozpočtu JčŠs na rok 2CI23 a čl, příspěvků hospodář W Jč a

a plánu činnosti JčŠs na r.2023 řídící konference
9, představení vize kandidátů do w Šsčn
10. Diskuse k předloženým materiálům 4 - 8
11.Zpráva mandátové komise předseda MK
12.Návrh a volba delegátů na konferenci ŠsČR 2a23 předseda W a

předseda VK
předseda VK
předseda NK
předseda W JčŠS

- návrhová komise ve složení

- zapisovatel konference

Černík Rudolf, Kadlecová Andrea,
Martinkovič JoseŤ
Sýkora Ladislav



a KM (umožnění divokých karet pořadatelů VC na základě doporučení trenérů pro
zaťazení do vyšší skupiny).
Zprávy o činnosti W a všech komisí byly vzaty na vědomí,

Ads} Zprávu o činnosti přednesl končící manažer KTCM p. Bartoš. Bylo diskutováno o
formě KTCM, zpŮsobu financování a kolizích s dalšími akcemi mládeže (VC)
Zpráva byla vzata na vědomí.

Ad6) Zprávu o hospodařeníJčŠS zarok2a22 přednesl p. David. Diskutován dvojí pohled
na sledování hospodaření, konstatováno, že ke konci roku 2a22 bylo hospodaření
ukončeno jako vyrovnané. Poukázáno na značný podíl dotací na příjmech svazu a riziko
v případě ponížení dotací v příštích letech. Pro další období zavedeno sledování vedle
celkor4ých příjmů zvlášť příjmů vlastních a obdobně u rnýdajů.
Zpráva o hospodaření byla schválena všemi delegáty.

Ad7) Zprávu revizní komise k hospodafení za rgk2a22 přednesl předseda komise p.
Beníšek. V hospodaření a vedení účetnictví nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky,
pro další období navrhuje několik doporučenístran označování účetních dokladů,
přesnější specifikace činností ve smlouvách a častější zveřejňování stavu hospodaření
svazu na webových stránkách. Zpráva revizní komise byla vzata na vědomí.

Ad8) Byl předložen plán činnosti (ústně) a rozpočet na rok 2023, Návrh rozpočtu - byl
samostatně vydán, okomentoval p. David a p. Sýkora - plán činnostije dán položkami
rozpočtu, V rozpočtu na rok 2023 zůstává zachována výše krajských čl. příspěvků na" " ŤSČR, tj, u snížené sazby 75,- Kč a u základní Šazby 150,- Kč a dětská -urovnl prlspevku i
20,- Kč pro hráče do 10 let, Původně navržený rozpočet byl konferencí upraven
navýŠením startovného v divizních soutěžích o 200 Kč za start jednoho družstva, dále byla
.navýšena dotace na uspořádání jednoho dílu velkých cen mládeže na 1500 Kč pro
pořádajícíoddíl, Zároveň byl rozpočet v příjmech upraven na aktuální počet aktivních
členů, Výsledné saldo rozpočtu je mírně přebytkové (+1400 Kč),
Rozpočet na rok 2023 včetně plánu činnosti byljednomyslně schválen.

Bylo diskutováno navýšeníčlenských příspěvků na rok 2a24.Z předložených variant bylo
pro hlasování vybráno toto navýšení: u snížené sazby 100,- Kč a u základní sazby 2a0,-
Kč a dětské sazby - 30,- Kč pro hráče do 10 let.
Navýšení sazby členských příspěvků na rok 2a24 bylo jednomyslně schváleno.

Adg} Byly ve stručnosti předneseny vize kandidátů na předseOu ŠSČn p. Martina Petra a
p. Elišky Richtrové, Vize se týkaly zejména návrhů na složení nového W ŠSČn, resp. Na
fungován í reprezentace.

Ad10) Diskuse byla vedena průběžně ke každému bodu. Samostatně byla konference
informována předsedou oddílu Chess clubu Písek o zaslaném návrhu na rozšíření KM o p.

Ad11} Zpráva mandátové komise - Přítomno stále 29 delegátů z 52 oozvaných tj. 54%.

Ad12} Návrh a volba delegátů na konferenci ŠSČn 2023
Navrženi byli: Ladislav Sýkora, Eliška Richtrová, Jiří Landa,

1, náhradník Rudolf Černík, 2. náhradník Alois Bartoš.
Delegáti v navrženém složení bylijednomyslně schváleni.

Ad13) Zprávavolební komise: Volba delegátů proběhla bezzávad.



Ad10) Zpráva návrhové komise:
Zrekapitulována přijatá usnesen í.

Ad{8} Závěr provedl předseda JčŠ§ - poděkoval za účast a náměty,

Schůze skončila ve 13:30 hod.

Zápis zprác1 ival: Ladislav Sýkora


