
Zápis VV 2020-4 

Zápis z jednání výkonného výboru ŠSPK  2020-4 
 
konaného v Plzni, zasedací místnost TJ Sokol Letná 9. 12. 2020 od 17:00 

 

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

Omluven: Hrdlica Pavel  

 

Program: 

1. Kontrola úkolů          Sunek 
2. Potvrzení hlasování per rollam       Sunek 
3. Příprava konference 

3.1 Příprava zpráv jednotlivých komisí 
3.2 Technická příprava konference 
3.3 Příprava voleb 

4. Činnost VV ŠSPK za rok 2020 
5. Různé 
 

 

Ad. 1.  a) Úkol o úpravě struktury rozpočtu – Byl projednán s hospodářem ŠSČR, naše struktura 

odpovídá požadavkům – Štaif 

 b) Soutěž družstev pro neregistrované hráče – Pelikán. Akce byla v souvislosti s pandemií 

COVIDU odložena na neurčito. 

 c) Námět na povinné zapisování partiií – bude předložen k diskuzi delegátům na Konferenci 

ŠSPK – Pelikán 

 d) Podpora šachových kroužků pro další sezónu (manuál) je úkol pro KM po konferenci.  

 

Ad. 2. Per rollam: 28. 9. 2020 Schválen Doplněk Rozpisu soutěží 2020/2021- v souladu s COVID 19 

byla rozšířena pravomoc STK o přímé rozhodování o posunu termínů, odložení jednotlivých  

soutěžních kol, apod. 

 

Ad. 3. Příprava konference 

 

3.1 Předsedové komisí zpracují svoje zprávy a nejpozději do 30. 12. zašlou na adresu 

předsedy ŠSPK, připravené k další distribuci na oddíly v souladu s aktuálními možnostmi 

způsobu jednání konference ŠSPK.    Předsedové komisí 31. 12. 

2020 

3.2 Technická příprava 

3.2.1 Místo konání – konkurz je vypsán do 3. ledna 2021. Vyhodnocení ve VV 

bude per rollam. Pokud nebudou známi uchazeči, požádá Sunek o zajištění 

konání TJ Košutka. 

3.2.2 Následně budou rozeslány pozvánky s potřebnými materiály oddílům. 

3.2.3 V případě nemožnosti setkání na konferenci z hygienickoepidemiologických 

důvodů rozhodne VV o dalších variantách (on-line; odložení; apod.) Sunek 

rozešle na oddíly anketu, zda lze z technických důvodů u oddílů uskutečnit 

konferenci on - line. Bod byl doplněn po jednání výboru v návaznosti na 

změny situaceCOVID-19 a změněné podmínky v rámci systému PES. 

3.2.4 Předsedové jednotlivých komisí (mandátová; návrhová; volební) budou 

navržení dle situace ad hoc na konferenci. 

3.3 Příprava voleb 

3.3.1 Záleží na možnosti konání konference. Při možnosti shromáždění delegátů 

bude rozeslán před konáním návrh na členy nového výboru, projednaný ve 

VV, jako návrh VV. 

3.3.2 Při konání on-line se budou pravděpodobně schvalovat jen zásadní materiály 

pro činnost ŠSPK , jako je Hospodaření 2020 a Rozpočet 2021 a volit se 
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budou jen delegáti na konferenci ŠSČR. Ostatní materiály budou vzaty na 

vědomí. 

3.3.3 Třetí možností je odložení konference na neurčito z důvodů epidemiologické 

situace. Konference by se pak konala, až to situace umožní. 

3.3.4 Všechny uvedené návrhy budou postupně projednávány ve VV v návaznosti 

na aktuální situaci – VV si vyhrazuje právo na použití dalších možných 

postupů v souladu se Stanovami ŠSČR a Zákony ČR. 

3.3.5 Oddíly budou při jakékoliv změně průběžně informovány. 

 

 

Ad. 4. Předseda zhodnotil práci jednotlivých komisí, poděkoval předsedům za jejich aktivní přístup a 

odvedenou práci, zejména v Komisi mládeže a Sportovně technické komisi a v oblasti 

hospodářské činnosti. Dále byly projednány problémy, které se nahromadily v KM (zejména 

váznoucí spolupráce mezi členy komise) a v KR. Členové VV se po diskuzi shodli, že návrh 

řešení bude předložen delegátům konference. Po vyhodnocení činnosti bylo navrženo 

rozdělení financí z ŠSČR za činnost ve VV ŠSPK následovně: 

 

Rozdělení financí od ŠSČR za Organizaci sportu v ŠSPK v roce 2020 Navrhl Sunek 

Předseda - Sunek Řízení krajského svazu
 

Hospodář - Štaif Dotace, DPP 8000 

KM - Šilhavá Dotace 9900 

STK - Pelikán Řízení soutěží 7000 

KMP - Orlíček rozšíření soc. sítí 3000 

RK - Vlk Rozšířená zpráva RK 2000 

KR Hrdlica Zapojování rozhodčích 2500 

web Václavík Množství podkladů pro web 5000 

kancelářské služby - Košutka  2300 

kancelářské služby - Letná  3000 

SUMA   42 700 Kč 

Zbývající část bude přesunuta do rezerva na rok 2020 (Zajišťování rejstříkových změn)  

Všemi zúčastněnými odsouhlaseno. 

Úkol pro hospodáře:  

Zajistit v souladu s předpisy administraci a proplacení výše uvedených částek do konce roku 2020. 

 

Ad. 5. Různé: 

 

5.1 Po diskuzi bylo dohodnuto seznámit delegáty konference s rozhodnutím VV o vypsání 

konkurzu na vytvoření loga Šachového svazu Plzeňského kraje s odkazem na skutečnost, že 

většina krajských svazů již na soustředění nebo soutěže jezdí ve svém dresu a následně 

rozhodnout o formě používání. 

5.2 Další diskuze probíhala o webových stránkách se závěrem upgradovat nebo vytvořit nové, 

modernější. Bude projednáno s autorem a případně vypsán také konkurs. VV žádá všechny 

oddíly o připomínky a náměty na vylepšení webu do konání konference. 

 

Úkoly podtrženy 

 

 

Zapsal Míra Sunek, předseda VV ŠSPK 


