Zápis z konference Šachového svazu Plzeňského kraje 2020
konané v Plzni v zasedací místnosti TJ Košutka dne 01. 02. 2020
Účastníci konference:
Delegáti oddílů, členové VV a RK ŠSPK, hosté. Prezenční listina v příloze Zápisu.
Program konference:
Před zahájením bylo ad hoc konstatováno, že přítomných delegátů je nadpoloviční většina a
jednání může začít.
1. V 10,10 hod. zahájil B. Sunek jednání konference, přivítal delegáty, členy VV a RK.
2. Jednací řád byl zaslán jednotlivým delegátům elektronickou poštou, a protože nebyly
předloženy žádné připomínky, byli delegáti požádání o schválení – optickou většinou.
Program konference byl zaslán jednotlivým delegátům elektronickou poštou, a protože
nebyly předloženy žádné připomínky, byli delegáti požádání o schválení – optickou
většinou.
3. Volba pracovního předsednictva: Navrženi B. Sunek, D. Pelikán, K. Orlíček – schváleno
optickou většinou. Předsedajícím konference byl zvolen Sunek.
4. Volba komisí:
4.1. Mandátová komise: předseda L. Bouše
4.2. Návrhová komise: předseda D. Pelikán
5. Zpráva mandátové komise: Členy ŠSPK je aktuálně 22 oddílů, z toho 9 oddílů má podle
počtu členů právo na dva delegáty, celkem má tedy právo účasti 31 delegátů. Dle
prezenční listiny je přítomno 18 delegátů, tj. 58 % a konference je usnášení schopná.
Dále je přítomno pět členů VV a KRK, kteří nejsou mezi delegáty.
6. Výroční zprávy o činnosti za rok 2019:
6.1. Činnost VV: B. Sunek – Výbor se sešel třikrát, projednal potřebné dokumenty jako
kontrolu úkolů z konference, termínový kalendář, konkurzy, dotace, upozornění na
Olympiádu mládeže v Karlovarském kraji, kde budou zařazeny také šachy a
hodnocení ukončených soutěží družstev a zajistil další nutnou administrativu.
Druhá schůze se uskutečnila v říjnu a kromě nutné administrativy potvrdila
hlasování per rollam > Schválení rozpisů soutěží. Projednala Soutěže družstev i
jednotlivců, plánovaná i uskutečněná školení a semináře. Začala i s přípravou na
konferenci 2020.
Při zatím posledním setkání počátkem roku 2020 projednal VV konkrétní
přípravu Konference ŠSPK v únoru 2020. Činnost VV lze sledovat na našich
webových stránkách.
6.2. Komise STK: D. Pelikán – Zprávu obdrželi delegáti písemně, bez připomínek.
Předseda STK vyzval oddíly k vyhledání dalších možných vedoucích jednotlivých
skupin utkání družstev na všech možných úrovních.
6.3. Komise mládeže: Za omluvenou předsedkyni J. Šilhavou (dostaví se v průběhu
konference) přednesl Zprávu KM M. Vašíček. Zpráva byla rozeslána delegátům
písemně, Vašíček zdůraznil situaci, kdy na většinu akcí mládeže byly použity finance
nejen z rozpočtu komise mládeže, ale také z dotací Krajského úřadu Plzeňského
kraje a Města Plzeň v celkové výši 50 000,- Kč, získaných převážnou zásluhou
předsedkyně komise, která se postarala o komplexní administrativní vyřízení a také
dotace od ŠSČR na Krajské tréninkové centrum mládeže ve výši 49 871,- Kč. Dotaz
P. Herejka (ŠK64), proč nejsou zahrnutí hráči oddílu do rozdělování příspěvků,
odpověděl Vašíček. KM má na rozdělování stanovena kritéria, mj. oddíl má pořádat
krajské mládežnické akce. Další diskuze na toto téma byla odložena k hlavnímu
bodu diskuze, kdy by měla být přítomna i J. Šilhavá, předsedkyně KM. KM
v letošním roce plánuje školení trenérů, které by mělo být ekonomicky neutrální.

6.4. Komise rozhodčích: P. Hrdlica – Celkem je v našem kraji 48 rozhodčích ve složení
1IA/1 ÚR/2 1tř./17 2tř./14 3tř. Protože letos nikdo z našich rozhodčích nebude třídu
ohajovat, nebude v roce 2020 plánován žádný seminář, jen školení R2 a R3. Tyto
školení proběhnou již podle nových vyučovacích podmínek v samostatných
jednodenních termínech. Plánováno na podzim 2020, přesný termín bude uveřejněn
na stránkách ŠSPK. KR již neplánuje školení SWISS, protože nejsou zájemci.
Všechny týmy v KP 1 splnily podmínku kvalifikovaného rozhodčího na svoje domácí
zápasy, jen drobné chyby (jako nenahlášení, kdo rozhodoval apod.) ještě prokazují,
že systém zatím zcela „nesedí“. KR proto navrhuje, aby se rozšíření na KP 2 (a tím i
na ostatní přebory družstev) posunulo o rok dále, až na soutěže 2021/22.
6.5. Komise mediální: K. Orlíček – informoval o možnostech propagace a apeloval na
delegáty na včasné zasílání podkladů (např. předání podkladů do Plzeňského
deníku je nutné uskutečnit v pondělí a v průběhu týdne třeba vyjde krátký info
článek…). Zároveň požádal delegáty o rozšíření informace, že je aktivní
facebookový profil ŠSPK a je tak možnost se zapojit do diskuzí o našich problémech.
Zatím je evidováno pouze 64 členů.
7. Rozpočet za rok 2019: M. Štaif omluven, zprávu uvedl Sunek – informoval o čerpání
podle plánu, vhledem k většímu počtu příspěvků a vkladů do soutěží a také vystaveným
pokutám – tedy příjmům ŠSPK, skončil celkový rozpočet roku se ziskem 2 526,- Kč, což
představuje výsledek o 15 526,- Kč, než se plánovalo. Podrobnosti jsou uvedeny
v rozeslaných materiálech, případné dotazy budou zodpovězeny přímo na konferenci
nebo písemně hospodářem.
8. Revizní komise: M. Vlk – Konstatoval správnost hospodaření, vyzdvihl náročnost a
úspěšnost při získávání dotací a upozornil na skutečnost, že zvyšující se počty účastníků
v akcích pro mládež sebou přináší problémy pro pořadatele se zajištěním dostatečných
kapacit na jejich konání (a tím i zvýšené náklady na nájmy). Uvedl také, že je trvale
menší zájem o turnaje dospělých a termíny květen a červen po skončení sezony nejsou
příliš vhodné.
Jednání bylo přerušeno v 11,55 přestávkou na oběd.
Pokračování jednání konference ve 13,00, dostavila se delegátka J. Šilhavá, počet delegátů
před dalším jednání je podle mandátové komise 19, tedy 61%.
9. Diskuze k předneseným zprávám a finančnímu rozpočtu:
a) Zástupce ŠK 64 Plzeň P. Herejk vznesl dotaz: Proč, přes nesporné úspěchy mládeže
oddílu ŠK 64 Plzeň, které pomáhají nepřímou cestou zvyšovat hodnotu dotací
(závisejících také na umístění krajských zástupců ve vyšších soutěžích jednotlivců
nebo družstev) a které byly vyzdvihnuty i ve zprávě KM, nejsou zahrnuti do
rozdělování příspěvků na tréninky talentů a přípravy hráčů na nejvyšší soutěže?
Za KM odpověděli M. Vašíček a J Šilhavá, že je pro rozdělování těchto dotací
podmínkou, aby oddíl jako oficiální pořadatel uskutečnil některou z akcí,
zajišťovaných KM ŠSPK.
P.Herejk jako zástupce ŠK 64 Plzeň podal návrh na usnesení konference:
„Konference odvolává J. Šilhavou z pozice předsedy KM“
Zástupce ŠK Tachov M. Bečvář podal návrh na usnesení konference: Konference
ukládá KM povinnost zohlednit individuální výsledky mládeže oddílu ŠK 64
Plzeň při rozdělování dotací KM ŠSPK pro rok 2020“.
ŠK 64 Plzeň požaduje od Komise mládeže písemné vyjádření ohledně rozdělování
dotací za rok 2019.
Po delší debatě se obě strany shodly na tom, že poněkud vázne vzájemná
komunikace a dohodly se, že budou hledat cesty ke změně.

10. Volba delegátů na konferenci ŠSČR, která se bude konat 29. 2. 2020 v hotelu Slunce,
Havlíčkův Brod. Navrženi byli: P. Hrdlica; L. Kříž; M. Vašíček; B. Sunek
Delegáti se shodli na způsobu hlasování – postupně o všech navržených a tři kandidáti
s nejvyšším počtem hlasů pojedou jako delegáti, čtvrtý kandidát bude nominován jako
náhradník. Všichni navržení vyslovili souhlas s případnou delegací.
Hlasování:
P. Hrdlica – pro
12
L. Kříž pro
16
M. Vašíček - pro
18
B. Sunek pro
14
11. Rozpočet na rok 2020: B. Sunek: Konstatoval, že delegáti návrh rozpočtu na rok 2020
obdrželi a návrh je zcela v intencích roku 2019, dáno drobnými přesuny oddílů v RPA a
RPB, rozdíl je minus 75,- v příjmech (startovné) a minus 500,- ve výdajích. Z hlediska
mládeže je rozpočet navržen také ve stejném duchu, rozdíl ve výdajích je +1 900-Kč.
Finance ze získaných dotací jsou směrovány přímo na další mládežnické připravené
akce. Celkové příjmy se předpokládají ve výši 124 650,- Kč a výdaje ve výši 137 650,Kč, tzn., že celkový rozpočet je navržen jako schodkový ve výši 13 000,- Kč. Schodek
bude hrazen z rezervy ŠSPK.
12.
Diskuze:
a) Zástupce SK Petřín Plzeň V. Pelikán jako organizátor krajského přeboru seniorů
navrhl zvýšit příspěvek na akci z 2000,- na 3 000,- Kč s ohledem na organizační
záležitosti turnaje.
Tento návrh byl optickou většinou delegátů přijat. Rozpočet v tomto duchu upraví
hospodář M. Štaif
b) P. Herejk přednesl pozměňovací návrh, aby se o návrhu „Konference ukládá KM
povinnost zohlednit individuální výsledky mládeže oddílu ŠK 64 Plzeň při rozdělování
dotací KM ŠSPK pro rok 2020“ nehlasovalo.

Předsedající ukončil diskuzi ke všem předneseným zprávám a návrhům a vyvolal hlasování
o přednesených zprávách:
o Zpráva výkonného výboru a jednotlivých komisí za rok 2019 - schváleno
o Zpráva o plnění rozpočtu za rok 2019 - schváleno
o Zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2019 – vzata na vědomí
o Návrh rozpočtu na rok 2020 - schváleno
Všechny zprávy a návrhy byly schváleny a Zpráva KRK akceptován optickou většinou
delegátů
13. Usnesení: Návrh na usnesení přečetl D. Pelikán
Usnesení konference schváleno počtem 15 hlasů z 19 přítomných delegátů s hlasem
rozhodujícím.
14. Předsedající konference B. Sunek poděkoval přítomným delegátům za aktivní přístup,
členům VV za práci v roce 2019, zástupci TJ Košutka za uspořádání konference a ukončil
jednání Konference Šachového svazu Plzeňského kraje v 15,30 hodin
Kontrola zápisu D. Pelikán
Zapsal: Bohumír Sunek

Usnesení Konference Šachového svazu Plzeňského kraje ze dne 01. 02. 2020

1. Konference schvaluje Zprávu o činnosti VV a jednotlivých komisí za rok 2019
2. Konference schvaluje zprávu o hospodaření ŠSPK za rok 2019
3. Konference bere na vědomí zprávu KRK za rok 2019
4. Konference schvaluje návrh rozpočtu ŠSPK ve výši příjmů 124 650,- Kč a
výdajů ve výši 138 650,- Kč, tedy schodek rozpočtu ve výši 14 000,- a krytí
ztráty z rezervy ŠSPK.
5. Konference ukládá VV zaměřit činnost na získávání mládeže a podpořit tuto
oblast aktivitou v získávání dotací z vypsaných titulů (Můj klub, Dotační tituly
Krajského úřadu Plzeňského kraje, Města Plzně apod., případně dalších
organizací a institucí).
6. Konference ŠSPK volí delegáty na celostátní konferenci ŠSČR, která se bude
konat dne 29. 02. 2020 v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě: Vašíček, Kříž,
Sunek, náhradník Hrdlica.
Doplňky, připomínky a změny návrhu usnesení z konference:
a) ŠK 64 požaduje písemné vyjádření ohledně dotací KM za rok 2019
Zpracování zajistí: Šilhavá
b) Konference schvaluje změnu v návrhu rozpočtu na rok 2020 v kategorii dotace
na pořádání KP seniorů. Dotace na uspořádání přeboru se zvyšuje o 1 000,Kč z navržené částky 2 000,- na 3 000,- Kč. Ostatní podmínky se nemění.
Změna je již promítnuta do výše uvedeného schváleného rozpočtu v bodu 4.
Počet hlasů pro: optická většina
proti:
--zdržel:
--Zpracování zajistí: Štaif
c) Konference neschválila návrh na odvolání J. Šilhavé z pozice předsedy
Komise mládeže.
Počet hlasů pro: 3
proti: 3
zdržel: 12
d) Konference schválila pozměňovací návrh ve znění, že se nebude hlasovat o
návrhu: Konference ukládá povinnost zohlednit individuální výsledky mládeže
oddílu ŠK 64 Plzeň při rozdělování dotací KM ŠSPK pro rok 2020
Počet hlasů pro: 12
proti: 2
zdržel: 5

Usnesení konference bylo schváleno 15 delegáty z 19 přítomných delegátů
s hlasem rozhodujícím.
Počet hlasů pro: 15
proti:
1
zdržel:
3
Zapsal: David Pelikán

