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Schůze KM 26.4.2019 a 27.4.2019 
 

účastníci: J. Šilhavá, M. Jenč, J. Trejbal,  C. Čech, Z. Flajšman, M. Vašíček (Nováčka 

zastupuje M. Vašíček) 

 

1) Kontrola úkolů 

a)  KTCM  

 všechny akce proběhly dle projektu. Problém byl jen v odevzdání faktur, kdy 

Klatovy neodevzdaly fakturu do 31.12.2018. Celý projekt KTCM se pak mohl 

vyplatit až v roce následujícím, což není v souladu s projektem ŠSČR a hrozilo 

navrácení dotace. 

 další problém byl v nerespektování projektu KTCM oddílem Klatovy (výjimky 

v účastnících, výjimka u trenérů). 

 ostatní akce proběhly bez problémů. 

b) Šachy do škol 

 do tohoto projektu přibyla škola ZŠ Tyršova a 21. ZŠ Plzeň 

 

c) Podpora kroužků 

 většina oddílů z PK měla špatně vyplněnou tabulku a některé přišly zbytečně o 

tisíce. Je nutné, aby KM těmto oddílům poradila, popř. tabulky pomohla 

vyplnit. 

 koordinátor by měl respektovat a zařadit do projektu turnaje, které KM 

schválila. 

Návrh: Koordinátor by měl požádat oddíly, aby si nechaly tabulku zkontrolovat 

ještě před odevzdáním na svaz.  

 

Návrh byl přijat. 

 

d) Rozpočet 

 rozpočet nebyl vůbec vypracován pověřenou osobou, bez omluvy. 

 rozpočet musel vypracovat jiný člen KM a byla svolána mimořádná schůzka 

KM, aby mohl být rozpočet předložen VV. 

 

e) Dotace 

 bohužel zde pořád úplně nefunguje vyhledávání dotačních titulů. 

 návrhy dotací měly být podány do 15.1.2019 – bohužel nebyl žádný návrh 

podán. 



2 

 

 předsedkyně KM po tomto termínu předložila své návrhy do všech otevřených 

programů (4). Tyto návrhy byly přijaty (hlasování 6 pro, 1 proti, 1 se zdržel) 

 bohužel na Město Plzeň se dotaci nepodařilo dát – návrh nebyl dopracován. 

 

f) Zápočty na Elo, třídy 

 funguje bez problémů (M. Jenč) 

 

g) Kalendář 

 byl zpracován v termínu (A. Jakl) 

 

 

2) Rozdělení úkolů KM pro rok 2019 

 

Návrh: 

- Projekt Šachy do škol  – Ctibor Čech 

- Projekt Podpora kroužků – Jan Trejbal 

- Rozpočet – Milan Jenč 

- Kalendář – Aleš Jakl 

- Klasifikátor – Milan Jenč 

- Sledování dotací – Petr Janoušek 

- KTCM – Jana Šilhavá, Zdeněk Flajšman 

- listina talentů – Jana Šilhavá 

- zpracování výsledků, Elo, propozice – Jana Šilhavá 

- kontrola, podání žádosti, vyúčtování dotací – Jana Šilhavá ve spolupráci s ostatními 

 

Návrh byl přijat 

 

3) Projekt Mezinárodní spolupráce 

Byla získána dotace z titulu Mezinárodní spolupráce 20 000,- Kč (Camp Liptov). 

 

Návrh: Na tuto akci budou pozváni všichni medailisté z MČR a MČech, popř. účastníci MČR.  

 

Návrh byl přijat (6 pro, 1 proti, 1 se zdržel) 

Vedením akce byla pověřena Jana Šilhavá 

 

4) Výprava na ME v Bratislavě 



3 

 

Předsedkyně KM oslovila všechny potencionální účastníky ME a požádala o odevzdání 

přehledů úspěchů jednotlivých hráčů. Bohužel za oddíl Klatovy nebylo odevzdáno včas. 

Celková výprava PK – 10 dětí. 

 

Návrh: bylo navrženo, že jako doprovod pojede p. Bukvajová, trenér M. Kopřiva 

 

Návrh byl přijat (7 pro, jeden se zdržel) 

 

5) Dotace – spotovní činnost 2. kolo 

Návrh: Bude se podporovat individuální trénování dětí z listiny talentů A, jako v loňském 

roce. 

 

Návrh byl přijat (6 pro, 1 proti, 1 se zdržel) 

 

6) Listina talentů A 

Návrh: Do listiny talentů A se zařadí i děti do 8 let (úspěchy na MČR do 8 let). Kritéria 

budou upravena. 

Návrh byl přijat (5 pro, 2 proti, 1 se zdržel) 

 

7) Turnaje  

Shrnutí: Turnaj KP dr. ml. žáků nebyl řízen v souladu s rozpisem soutěže.  Pořadatelé se 

neomluvili. Výsledky musely být předělány v souladu s rozpisem.  

 

Návrh: Pokud se v průběhu turnaje zjistí chyba, je nutné ji v průběhu turnaje napravit. Je 

nutné se řídit pokyny KM.  

 

Návrh byl přijat všemi přítomnými. 

 

8) KTCM 2019 

Do KTCM byly nominovány děti dle výsledků a věku (nad 10 let), seznam byl sestavován 

všemi přítomnými. 

 

Návrh: Předsedkyně KM podala návrh, že z KTCM bude hrazena částka na podporu 

svazového trenéra na výpravu ME v Bratislavě. Po dohodě bude na tuto akci vyplaceno 

8000,- Kč (pobytové náklady trenéra). Částka bude zahrnuta do rozpočtu KTCM. 

 

Návrh byl přijat všemi přítomnými. 

 

Zapsala: Šilhavá 


