
1 

 

SCHŮZE KOMISE MLÁDEŽE ŠSPK DNE 10.6.2018 

 

Přítomni:  

J. Šilhavá, A. Jakl, M. Jenč 

1 DOTACE 

Shrnutí: 
V současné chvíli ŠSPK dostal informaci o získání dotací uvedených v následujících 

bodech. Vzhledem k tomu, že některé akce jsou pořádány již o prázdninách, je nutné 
schválit jejich rozdělení. Všichni členové KM dostali příslušné dokumenty k jednotlivým 

dotačním titulům. 
 

Předsedkyně KM předložila přehled o podaných žádostech jednotlivých oddílů a 
apelovala na duplicitu většiny žádostí. Podrobně bude řešeno do konce roku. 

 

A) KÚ - Mezinárodní spolupráce 

Projekt: Náš kraj na V4 Liptov – mezinárodní šachový tábor mládeže 

 
Získaná částka:   
15 000,- Kč (požadováno 30 000,- Kč) 
 

Návrh rozdělení: 
Částka se vynaloží na pobytové náklady 5 dětí a 2 dospělých v souladu se žádostí. 
Vzhledem ke zkrácení částky se podpoří pouze účast na turnaji do 11 let.  

 
Návrh byl přijat všemi přítomnými. 
 

B) KÚ - Volnočasové aktivity 

Projekt: Najdeme nové mistry šachu – náborové akce 2018 

 
Získaná částka:   
15 000,- Kč (požadováno 27 000,- Kč) 
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Návrh rozdělení: 
Vzhledem ke krácení požadované částky je navrženo pokrátit náklady na stanovené akce a 

to cca o polovinu. Náborové turnaje 5 000,- Kč, týdenní soustředění neregistrovaných dětí 
10 000,- Kč. 

 
Návrh byl přijat všemi přítomnými. 
 

C) KÚ - Sportovní činnost 1. kolo 
 

Projekt: Jsme talentovaní, tak buďme i úspěšní! 

 
Získaná částka:   
20 000,- Kč (požadováno 59 000,- Kč) 
 

Návrh rozdělení: 
Vzhledem ke krácení požadované a vzhledem k duplicitě žádostí jednotlivých oddílů je 
navrženo podpořit 5 dětí  - 6 dětí na MEU (ŠSPK zaplatí startovné). Zbývající částka bude 

rozdělena na trénování talentovaných dětí v jednotlivých centrech, které aktivně 
spolupracují s KM. Pro účast MEU budou osloveni medailisté MČR a MČech. V případě 

nezájmu budou osloveni další zájemci (všechny členové KM měli oslovit mládež ve svých 
oddílech – domluveno na schůzi KM 28.1.2018 a nahlásit případné zájemce). 

 
Návrh byl přijat všemi přítomnými. 

 
D) Město Plzeň – Podpora volnočasových aktivit dětí 

 

Projekt: Podpora dětí ŠSPK 

 
Získaná částka:   
15 000,- Kč (požadováno 27 000,- Kč) 
 

Návrh rozdělení: 
Snížená částka bude čerpána v souladu s žádostí. 
 
Návrh byl přijat všemi přítomnými. 

 
Zapsala: Jana Šilhavá 


