Zápis z 13. schůze VV PŠS dne 20. 11. 2012
Přítomni (bez titulů): R. Fischl, P. Kopta, J. Kovář, J. Kropík
Omluven: M. Paulovič (konference Pražské tělovýchovné unie)
Schůze se konala v hrací místnosti Sokol Vršovice, Praha 10, Vršovické náměstí.
Byla zahájena v 18:00 a ukončena cca ve 20:00.

Program:
1.
2.
3.
4.

Kontrola plnění úkolů
Informace o hospodaření a čerpání dotace, příprava rozpočtu – J. Kovář
Informace z komisí – J. Kropík, P. Kopta, R. Fischl
Příprava konference PŠS

1. Kontrola plnění úkolů:
10. schůze VV PŠS:
- VV pověřil J. Kováře, aby oznámil na MV ČR změnu sídla PŠS a následně i FÚ, bance a ŠS ČR
PLNĚNO
12. schůze VV PŠS:
- VV uložil J. Kovářovi uzavřít čerpání dotace
PLNĚNO
- VV uložil M. Paulovičovi připravit pozvánku na konferenci PŠS a spolu s J. Kropíkem zajistit její
rozeslání
SPLNĚNO
2. Informace o hospodaření a čerpání dotace, příprava rozpočtu (Kovář)
J. Kovář informoval, že v současné době je ve spolupráci s ing. Chvalným finalizováno vyúčtování
dotace z Programu V. Partiáře zakoupené z dotace budou mezi oddíly rozděleny na konferenci, hodiny
budou oddílům postupně předávány na přelomu roku. Čerpání rozpočtu PŠS bude zpracováno tak, aby
bylo možné na konferenci prezentovat co nejaktuálnější stav.
V další části seznámil ostatní členy s návrhem rozpočtu. Zdůraznil, že rozpočtové prostředky
uspořené v letošním díky neplánovanému příjmu z dotace z Programu V budou v roce 2013 rozděleny
mezi jednotlivé oddíly formou dotace. S komisí mládeže učinil dohodu ohledně mechanismu
financování jí pořádaných akcí (dotace pořadateli). Výrazněji byl navýšen příspěvek na uspořádání
přeboru Prahy družstev v bleskové hře. VV návrh rozpočtu schválil.
3. Zprávy z komisí (J. Kropík, P. Kopta, R. Fischl)
J. Kropík informoval, že do přeboru Prahy družstev je přihlášeno přesně 96 družstev, soupisky
budou družstvům předány na konferenci. Připomněl, že v této sezóně postupují z přeborové skupiny
do 2. ligy 2 družstva. Přebor Prahy družstev v bleskové hře na diktát se v letošním roce neuskutečnil,
neboť se nepodařilo najít vhodnou místnost.
P. Kopta informoval, že z Přeboru Prahy juniorů v bleskové hře postoupil P. Hollan. R. Fischl
připomněl, že schůze rozhodčích před zahájením soutěží družstev se bude konat v v sobotu 5.1.2013
v 9:30 v hrací místnosti Sokol Kobylisy
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4. Příprava konference PŠS
VV schválil po krátké diskuzi předložené zprávy jednotlivých členů, J. Kovář informoval, že zprávu
za TCM přednese na konferenci A. Ambož a za revizní komisi P. Pavelka. Dále informoval
o technickém zajištění konference – za zajištění občerstvení a organizaci bude odpovídat R. Čavoš
(Sokol Vršovice).
5. Různé
J. Kovář informoval, že Policie ČR si vyžádala další podklady v kauze možné zpronevěry prostředků
PŠS.
V průběhu schůze VV podpořil telefonicky kandidaturu M. Pauloviče do Výkonného výboru
Pražské tělovýchovné unie.
6. Usnesení a uložené úkoly:
VV uložil:
1. J. Kovářovi vyplatit dotaci oddílům, které uspořádaly turnaje II. etapy (Sokol Kobylisy,
PRAGA, Loko).
2. J. Kovářovi připravit vyžádané podklady a předat je Policii ČR.

Termín příští schůze VV PŠS: dosud neurčen, bude upřesněno
Zapsal: J. Kovář

Za správnost:
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J. Kovář

P. Kopta

