Zápis z 1. schůze VV PŠS v Praze na Strahově 15. 01. 2011
Přítomni: (bez titulů) Richard Fischl, Pavel Kopta, Jan Kovář, Jan Kropík, Milan Paulovič
Hosté: Krieger Miroslav (RK PŠS), Černý Richard (zást. členské základny)
1. Zahájení, schválení programu jednání
Schůzi zahájil v 11:45 h M. Paulovič. Úvodem přivítal všechny přítomné, zdůraznil maximální
transparentnost v činnosti výkonného výboru Pražského šachového svazu (VV PŠS).
Všechny zápisy ze schůzí budou následně po schválení vyvěšeny na webových stránkách
svazu, které tak budou oficiálním zdrojem informací o činnosti. Následně byl program jednání
bez připomínek schválen.
2. Program jednání
•
•
•
•
•
•

Potvrzení rozdělení působnosti členů VV PŠS tak, jak je již uvedeno na webu PŠS
Kontrola úkolů z usnesení volební konference PŠS ze dne 9. 12. 2010
Informace o schůzce s bývalým hospodářem PŠS M. Burešem dne 14.1.2011
v Radlicích
Zprávy o činnosti jednotlivých komisí VV PŠS
Různé organizační záležitosti
Stanovení termínu příští schůze VV PŠS

3. Rozdělení funkcí ve VV a revizní komisi PŠS:






předseda VV : Ing. Milan Paulovič ( TJ Praga Praha )
místopředseda a hospodář: Dr. Jan Kovář ( Šachový klub Černý Baron, o.s. )
předseda Komise mládeže: Ing. Pavel Kopta ( Sokol Praha-Kobylisy )
předseda Sportovně-technické komise: Jan Kropík ( SK Rapid Praha )
předseda Komise rozhodčích: Dr. Richard Fischl ( Šachový klub Bohnice )
Revizní komise: Dr. Pavel Pavelka - předseda ( ŠK Praha-Smíchov )
Ing. Miroslav Krieger ( TJ Praga Praha )
Ing. Martin Řehák ( ŠK Sokol Vyšehrad )



•

Dne 16.12.2010 při příležitosti Přeboru Prahy v bleskovém šachu jednotlivců ve
Vršovicích se konala ustavující 0. schůze VV PŠS, na které bylo provedeno jen
rozdělení funkcí (viz výše). S nepřítomnými členy VV bylo rozdělení projednáno
telefonicky. Protože nebyli přítomni všichni členové VV, bylo dohodnuto potvrzení na
1. řádné schůzi VV.

4. Kontrola úkolů z usnesení volební konference PŠS ze dne 9. 12. 2010
•

Ad 2) Konference neschválila zprávu o hospodaření za uplynulé období a ukládá p.
Miloši Burešovi, který funkci hospodáře vykonával, aby zprávu přepracoval do
10.1.2011 ve smyslu strukturovaného rozčlenění rozpočtu a jeho plnění / čerpání a
předal nejpozději do 15.1.2011 novému hospodáři RNDr. Janu Kovářovi - doplnění
za celé volební období, tj. roky 2008, 2009 a 2010.
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•

Ad 3) Konference schválila se zpětnou platností zálohové proplacení poplatků za
národní a FIDE ELO členů PŠS za sezóny 2009/10 a 2010/11 ve výši cca 98 000,- Kč
a 12 000,- Kč z rezervy rozpočtu PŠS - přesná čísla doplní p. Miloš Bureš
Informace navazuje na další hlavní bod jednání. Dne 14.1.2011 v Radlicích proběhla
schůzka M. Pauloviče a J. Kováře s bývalým hospodářem PŠS M. Burešem za
přítomnosti bývalého sekretáře R. Marka. Proběhlo pouze předání pokladní hotovosti
ve výši 42 830 Kč bez jakýchkoli dalších dokladů. M. Bureš informoval, že veškeré
účetní doklady PŠS včetně výpisů z účtu jsou v současné době uloženy u účetního
(?), který účetnictví PŠS vede. Na účetního nám nebyl schopen dát žádný kontakt !
Úkoly uložené konferencí v bodech 2 a 3 usnesení tedy nebyly splněny. M. Burešovi
bylo uloženo, aby příslušné podklady poskytl v termínu prodlouženém o 1 týden
(24.1.2011) a aby do 15.1.2011 předal novému hospodáři kontakt na účetního, u
kterého jsou doklady uloženy (dosud nesplněno). V případě, že termín předání
nebude dodržen, bude o kontrolu požádána revizní komise ŠS ČR nebo RK ČSTV.
Předávací protokol o předání hotovosti je připojen jako příloha zápisu.

•

Ad 14) Konference ukládá
- dosavadnímu předsedovi RK PŠS panu R. Soukalovi dodat výkonnému výboru
písemnou zprávu revizní komise za uplynulé období v termínu do 10.1.2011.
- výkonnému výboru zprávu po dodání zaslat předsedům oddílů a zveřejnit na
webových stránkách PŠS.
Úkol nebyl splněn. Pan R. Soukal dosud žádnou zprávu nepředložil.
Ostatní úkoly konference jsou na průběžné plnění a budou postupně řešeny.

5. Zprávy o činnosti jednotlivých komisí VV PŠS
a) komise mládeže: Byly porovnány návrhy rozpočtu KM (verze Bureše a verze
Korečka), rozpočet bude upraven tak, aby výdaje nepřekročily 30.000,-Kč.
Z pražských soutěží mládeže je rozehrán přebor jednotlivců H10 – H16 (celkem bude
5 turnajů). Současně se hrají kategorie H18 - H20, nejlepší z nich mají postoupit do
finále Prahy, které je naplánováno v rámci přeboru Prahy mužů (III.etapa). Bylo
upozorněno, že III.etapa se v roce 2010 nekonala – postupující za H18 a H20 pak
musela stanovit KM. Hrozbu nekonání i v roce 2011 je třeba řešit. Další soutěže
mládeže by se na jaře měly konat podle kalendáře soutěží, který je, jako další
informace, zveřejněn na stránkách KM.

b) komise rozhodčích: V sobotu 15. 1. byl uskutečněn na Strahově seminář pražských
rozhodčích. Diskuse o Pravidlech FIDE a Soutěžním řádu (soutěže družstev), bylo
přiděleno rozhodování utkání pražského přeboru družstev 2011 (skupiny 01, 11 a
12). Návrh do usnesení:
- KR zašle upravené a aktualizované seznamy rozhodčích předsedovi STK Kropíkovi
k uveřejnění na webu - do 21.1. 2011
- KR předloží návrh složení KR - do 21.1. 2011
Návrhy byly schváleny.
Předseda KR vlastní razítko PŠS č.6.
Předseda KR podává návrh na složení KR PŠS : Fischl (předseda), Jakuš, Matyska,
Šimeček (členové) – navržené požádá o jejich vyjádření (bude řešeno na příští
schůzi).
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c) sportovně-technická komise: Předseda STK má razítko PŠS č. 5. Na návrh
předsedy VV PŠS bylo STK uloženo připravit návrh na uspořádání 3. etapy
jednotlivců, event. návrh jak se vypořádat s 2. etapou přeboru jednotlivců. Dále byl
předložen návrh na vydávání buletinu přeborové skupiny družstev v Praze. Bude
řešeno na příští schůzi.

d) hospodář požádal vedoucí jednotlivých komisí o poskytnutí podkladů pro přípravu
rozpočtu do 31.1.2011 tak, aby mohl zpracovat první návrh rozpočtu do 7.2.2011.
Dále upozornil členy VV, že dle stanov ŠSČR musí být všechny smlouvy za PŠS
podepisovány 2 členy výboru a alespoň jeden podpis musí být podpisem předsedy
nebo místopředsedy.

6. Různé organizační záležitosti
Počet zvolených členů VV PŠS byl konferencí snížen na 5 a protože organizačně vypadl
ze hry sekretář, bude nutno řešit i věci spojené s jeho činností, např. pořizování zápisů,
rozesílání různých výzev atd. Rozhodnuto, že zápis z první schůze pořídí předseda, od příští
schůze bude zápisy pořizovat místopředseda a zápisy budou před jejich zveřejněním
odsouhlaseny předsedou a dalším členem VV. Dále bylo rozhodnuto změnit sídlo PŠS zpět
na adresu PTU (Pražská tělovýchovná unie). Dne 26. ledna 2011 se uskuteční schůzka
předsedy a místopředsedy PŠS s bývalým předsedou J. Krejnickým a zástupcem peněžního
ústavu u něhož má PŠS vedený účet. Je potřeba urychleně vyřešit převzetí a rozdělení
razítek PŠS.
7. Termín příští řádné schůze byl stanoven na pondělí 21. února 2011 v 17:30 v místnosti
ŠK Černý Baron na Václavském náměstí, tak aby bylo možno reagovat na eventuální
požadavky a situaci před volební konferencí ŠSČR, která bude 26. února 2011 v Havlíčkově
Brodě.
Usnesení:
•

•
•
•
•
•

Úkol: Zpracovat dokumenty ve smyslu usnesení minulé konference PŠS ad 2), ad 3)
a ad 14) do 24. ledna 2011. V případě nesplnění jsou předseda VV PŠS a hospodář
pověřeni neprodleně řešit situaci mimořádnou cestou. Termín: 24. 1. 2011
Úkol: Poskytnout podklady pro přípravu rozpočtu na rok 2010 (KM, STK). Termín:
31.1.2011
Úkol: STK připraví návrh na uspořádání 3. etapy jednotlivců. Termín: 21.2.2011
Úkol: KR zašle upravené a aktualizované seznamy rozhodčích předsedovi STK Janu
Kropíkovi k uveřejnění na webu – Termín: 21.1. 2011
Úkol: KR předloží návrh složení KR – Termín: 21.1. 2011
Úkol: Hospodář zajistí změnu sídla PŠS na adresu PTU ke dni 7.2.2011.

Schůze byla ukončena v 15:30 h.
Zapsal: Paulovič
Za správnost:

Ing. Milan Paulovič
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RNDr. Jan Kovář CSc.

