
Zápis 2019—2 

Zápis z jednání výkonného výboru ŠSPK  ze dne 09. října  2019 

 
Zahájeno 17:00 

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

Omluven: Orlíček Karel 

Host: Vlk Miloslav (RK) 

 

Program jednání, navržený v pozvánce byl schválen. 

 

1. Kontrola úkolů z minulého jednání: 

a) Rejstřík: Po vyřešení drobných problémů byl návrh zapsán a zápis členů RK nabyl právní 

moci dne 09. 10. 2019  

b) Rejstřík MŠMT – podle pokynů, uveřejněných na webových stránkách MŠMT členy spolku 

zapisuje Hlavní spolek (ŠSČR), pobočný spolek (ŠSPK) je nemá ve své evidenci. Uveden jen počet. 

c) Ekonomické podklady za Závěrky za rok 2018 dosud nebyly na Rejstřík podány, zajistí M. 

Štaif do 17. 10. 2019 

2. Potvrzení hlasování: 

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

a termínově koordinován návrh na sportovní kalendář ŠSPK a odsouhlasen návrh Rozpisu soutěží 

družstev, předložený předsedou STK Davidem Pelikánem. 

3. Ekonomika: Přesunuto za bod 5. 

4. Soutěžní akce: 

 a) STK: V podstatě všechny plánované soutěže pro rok 2019 jsou ukončeny, právě probíhá 

Krajský přebor jednotlivců na Košutce. Soutěže družstev pro sezonu 2019/2020 začínají 13. 10.   

 b) KM: Kalendář soutěží je dodržen, poslední uskutečněnou akcí bylo první soustředění 

mládeže v rámci KTCM, další akcí je první AMPÉR v sobotu 12. 10. KM ve spolupráci s STK zajistí 

KP juniorů včetně nominace děvčat. 

 c) KR: Školení a seminář rozhodčích se uskutečnil za účasti 22 zájemců – podrobnosti viz 

zpráva KR;  

 Seminář na SWISS byl zrušen – pouze jeden zájemce.  

5. Akce pro následující období: 

a) Soutěže družstev jsou zajištěny, každá skupina má svého vedoucího (pozn. STK > všichni 

vedoucí skupina pracují na programu Swis-manager pod společnou licencí, vydanou pro STK ŠSPK) 

b) KM upozorňuje na nutnost hledat další pořadatele akcí, zejména pro početně silné akce, 

jako je krajské přebor družstev škol (V Nýřanech končí školní docházku „šachové“ družstvo a škola nebude 

krajskou soutěž zajišťovat bez vlastní účasti….) atp. Návrhy zaslat KM (vypsat konkurzy?) 

c) KR požaduje od oddílů, hrajících KP I. oznámení konkrétních rozhodčích na jednotlivé 

zápasy (jako např. 2. ČL). Delegaci pak vydá jako dodatek Úvodní zprávy pro KP I. 

3. HK: Všechny hospodářské záležitosti jsou prováděny průběžně, vyúčtování dotací probíhá dle 

potřeby a jednotlivých termínových požadavků poskytovatele. M. Štaif dokončí kompletaci zápisu a 

rozeslání požadovaných listin do 17. 10. 2019. 

6. Příprava konference: 

a) Po dohodě bude opět vypsán konkurs na pořadatele Konference, za obvyklých podmínek  

       Zajistí: Sunek    T:17.10.2019 

 b) Předsedové komisí zpracují Zprávy za rok 2019 a návrh rozpočtu na 2020 

Zajistí: předsedové komisí T:15.12.2019 

7. Různé: 

 Příští jednání VV se uskuteční počátkem prosince, termín (středa) bude upřesněn. 

 

Schváleno všemi přítomnými členy VV. 

 

Jednání bylo ukončeno v 19:10 

 

         Zapsal B. Sunek, předseda 

 


