
Zápis VV 2022 – 3 

Jednání VV ŠSPK 2022-3, konaného 04. 01. 2023 od 17:45 Sokol Letná 
 

Přítomni: Kopřiva Martin, Orlíček Karel, Pelikán David, Sunek Bohumír, Štaif Martin 

 

Termín a Program jednání byl domluven emailem a telefonicky. 

1. Zahájení 

2. Kontrola úkolů 

3. Potvrzení hlasování per rollam 

4. Vyhodnocení konkurzu na uspořádání konference 

5. Projednání ekonomické situace 

6. Příprava konference 

7. Různé  

 

Ad. 1) Jednání zahájeno v 17:50, navržený program schválen 

Ad. 2) Kontrola úkolů z minulého zápisu 

(11) – Potřebné materiál byly průběžně prezentovány na našich webových 

stránkách 

(12) – Školení bylo uskutečněno 2. října s neobvyklým výsledkem, podrobnosti 

ve zprávě o činnosti KR za rok 2022 na konferenci. 

(13a) – Manuál na práci s dotacemi nebyl vypracován (každý dotační titul má 

odlišné podmínky, je třeba věnovat pozornost jednotlivým smlouvám), 

zodpovědnost je na organizátorech, za kraj řídí Kopřiva, Štaif, Nový. 

 (13b) – Dopis o spolupráci byl rozeslán na relevantní oddíly, speciální krajská 

akce pro dívky a ženy nebyla organizována, oddílové budou projednány na 

konferenci. 

Ad. 3) VV potvrzuje jednotlivé činnosti, schvalované per rollam: 

 Závěrečné znění Rozpisu soutěží družstev – STK 

 Dopracovaný plán školení rozhodčích R2 + semináře a jeho drobná změna. 

 Jmenování vedoucího výpravy a trenéra na Olympiádu dětí a mládeže, které se 

uskuteční v roce 2023 v Hradci Králové – podrobněji viz zpráva KM 

 Vypsání konkurzu na pořadatele Krajské konference ŠSPK 

Zvýšení sazby odměn pro lektory a trenéry na akci Mezinárodní setkání mládeže 

(Hrazeno z dotace KÚPK) 

Rozdělení příspěvku za celoroční činnost Krajského šachového svazu, hrazeného 

ŠSČR – viz zpráva hospodáře 

Ad. 4) Do konkurzu se přihlásily dva oddíly – Košutka a Dvorec. Po krátké diskuzi o 

možnostech hromadnou dopravou byl vybrán ŠK Dvorec, jehož nabídka byla 

finančně nižší. Ostatní parametry byly velmi podobné. Hlasování ve VV: +4 =1 

Sunek oznámí výsledek konkurzu oběma oddílům. 
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Ad. 5) Na základě rozboru zvýšených aktuálních nákladů na pronájem místností pro 

pořádání akcí (např. místnost pro školení rozhodčích v říjnu: předpoklad 400,- a 

skutečnost 1 000,- Kč), zvýšení základních sazeb trenérů a přednášejících lektorů 

o cca 30% a ostatních relevantních cen, např. plaket, pohárů, drobných odměn 

pro mládež atp. (inflace?!) předložil Sunek návrh na úpravu členských příspěvků 

pro ŠSPK, a to zvýšení u aktivních výdělečně činných o 50,- Kč, tedy na 150,- 

Kč/rok. Po delší diskuzi, projednání rozpočtových částek ze stran nákladů a 

výnosů a ostatních informací (např. řada krajů již tento krok letos udělala) VV 

schválil návrh, aby se úprava týkala všech členů a příspěvek byl u výdělečně 

činných členů zvýšen na 150,- Kč a ostatní (mládež a senioři) na 75,- Kč a toto 

navýšení platilo již pro rok 2023! Toto navýšení je v podstatě základní 

podmínkou uspořádání soutěží mládeže i dospělých, jednotlivců i družstev, 

v současném rozsahu (samozřejmě mimo akcí, které jsou navázány na dotační 

tituly – zde zatím nejsou žádné podstatné informace, jen předpoklady). 

Vzhledem k nutné okamžité aktualizaci Sunek rozešle spolu s pozvánkou na 

konferenci a podkladovými materiály výzvu oddílům, aby se svými členy 

projednali nastalou situaci a počítaly s tím, že úprava bude platit po schválení 

delegáty konference okamžitě, tedy již pro výběr příspěvků pro rok 2023. 

Ad. 6) Dohodnuto s předsedy komisí Sportovně technické, Mládeže a Mediálně-

propagační, že materiály pro konferenci (svoje zprávy o činnosti) dodají do 

konce týdne (8.1.-den rozeslání) Sunkovi – email. Komisi rozhodčích (Jenč) vyzve 

k dodání Sunek, který také upozorní RK (Mareška) o nutnosti připravit svoji 

zprávu. Hospodář připraví doplněný rozpočet co nejdříve, aby jej bylo možné 

poslat také na oddíly. 

Ad. 7) Bez připomínek, předseda poděkoval za aktivní účast a ukončil jednání v 19:20. 

 

 

 

 

 

Zapsal: Sunek 


