
Zápis 2019—1 

Zápis z jednání výkonného výboru ŠSPK  ze dne 29. května  2019 

 
Zahájeno 17:10 

Přítomni: Hrdlica Pavel, Pelikán David, Orlíček Karel, Sunek Bohumír, Šilhavá Jana, Štaif Martin 

 

 

Program jednání navržený v pozvánce byl schválen. 

 

1. Kontrola závěrů konference: Nebyly stanoveny mimořádné úkoly, připomínky byly zodpovězeny 

přímo při jednání. 

2.-3. Potvrzení hlasování 

Jednání VV potvrzuje všechna uskutečněná hlasování per rollam. V jejich rámci byly 

projednány a termínově koordinovány návrhy na akce, pořádané jednotlivými komisemi. Dále byly 

vzaty na vědomí nebo odsouhlaseny všemi přítomnými členy VV: Schválení ukončených soutěží, 

postup-sestupy, jednotlivci, mládež, družstva, plány práce jednotlivých komisí na rok 2019. 

 

4.-5. Projednána příprava kalendáře akcí ŠSPK na sezónu 2019/2020 a činnost komisí 

Kalendář připravují jednotlivé komise ve vzájemné spolupráci a v návaznosti na kalendář ŠSČR k 30. 

červnu. Před uveřejněním na webových stránkách ŠSPK bude rozeslán členům výboru ke konečnému 

odsouhlasení. 

STK: Probíhá konkurs na vedoucí některých soutěží. Z hlediska používání SWISS je potřeba u 

vedoucích mít osobní licenci. 

KM: Již bylo požádáno o několik dotací podle vypsaných dotačních titulů, většinou úspěšně. 

Několik je jich v průběhu schvalování a předpokládá se, že budou ještě nějaké dotační titul vypsány. 

KR: V květnu měly proběhnout školení a semináře rozhodčích a seminář na program SWISS 

MANAGER, ale nebyl nalezen vhodný termín, takže se obě akce překládají na září/řijen. 

6. Různé: 

Doplnit dokumentaci na Rejstříkovém soudu 

a) Nezapsané zástupce VV ŠSPK a to členy RK      Sunek 

b) Dotaz na Rejstřík MŠMT o zapisování „členů-sportovců“ u pobočného spolku Sunek 

 b) Ekonomické podklady – závěrka       Štaif 

Dokumentace je jedním z podkladů hodnocení činnosti VV 

Projednání připomínek k turnaji mládeže v Klatovech-důraz na seminář SWISS  

Pokud je to možné, uveřejňovat výsledky na chess-results průběžně 

Upozornění na Olympiádu mládeže 2020, kde jsou v rámci krajských soutěží zařazeny také šachy!  

 

 

Schváleno všemi přítomnými členy VV. 

 

Jednání bylo ukončeno v 19:20 

 

 

         Zapsal B. Sunek, předseda 

 

 


