Zápis z 20. schůze VV PŠS dne 2. 12. 2013
Přítomni (bez titulů): M. Paulovič, R. Fischl, P. Kopta, J. Kovář
Omluveni: J. Kropík
Schůze se konala v hrací místnosti Sokol Praha – Kobylisy, U Školské zahrady 9, Praha 8. Byla
zahájena v 18:00 a ukončena cca ve 20:30
Program:
1. Kontrola plnění úkolů
2. Informace o hospodaření
3. Příprava rozpočtu PŠS
4. Příprava konference PŠS
1. Kontrola plnění úkolů:
14. schůze VV PŠS:
- J. Kovář – vyplatit oddílům v průběhu 1. čtvrtletí příspěvek na činnost dle rozpisu schváleného
konferencí – průběžně PLNĚNO
17. schůze VV PŠS:
- M. Paulovič – připravit reakci na odpověď státního zastupitelství na naši stížnost – TRVÁ – bude
předáno k řešení novému VV PŠS
19. schůze VV PŠS:
- J. Kovářovi zjistit počty delegátů volební konference PŠS podle aktuálního počtu aktivních členů
a do 1 týdne je zveřejnit na stránkách PŠS - SPLNĚNO
- M. Paulovičovi připravit návrh programu konference a do 1 týdne ho zveřejnit na stránkách PŠS
- všem členům VV připravit písemnou zprávu o činnosti a předložit ji ke schválení na příští schůzi
VV PŠS – SPLNĚNO (viz níže)
- J. Kovářovi ve spolupráci s ostatními členy VV připravit návrh rozpočtu PŠS na rok 2014 a
předložit jej ke schválení na příští schůzi VV PŠS – SPLNĚNO
- M. Paulovičovi připravit volební řád konference a předložit jej ke schválení na příští schůzi VV
PŠS – SPLNĚNO
2. Informace o hospodaření
J. Kovář informoval, že byly vyplaceny všechny dohody a faktury potřebné pro vyúčtování dotace a
doklady k vyúčtování dotace zaslány R. Svobodovi, hospodáři ŠS ČR. Chybějící výsledovka bude
připravena hospodářem PTU cca do týdne a poté zaslána R. Svobodovi. Dále informoval, že 5 oddílů
dosud neposkytlo čestné prohlášení, na základě kterého jim může být vyplacen příspěvek na činnost.
Tyto oddíly budou ještě před konferencí požádány o poskytnutí tohoto prohlášení. VV rozhodl, že
pokud tyto oddíly do termínu konání konference neodpoví, nebude jim příspěvek poskytnut. Na návrh
J. Kováře souhlasil dále VV PŠS s vyplacením dotace za uspořádání turnajů II. etapy pro oddíly TJ
Praga (1000 Kč), Sokol Kobylisy (1000 Kč) a Loko Praha (1740 Kč) a proplacením cestovného na
mistrovství ČR v bleskové hře v Brně pro přeborníka Prahy, IM R. Doležala (TJ Pankrác).
3. Příprava rozpočtu PŠS
Po kratší diskuzi nad předloženým návrhem schválil VV změnu struktury rozpočtu (rozšíření o
novou kapitolu pro TMK) a rozhodl, že do příjmu TMK bude zahrnuta i očekávaná dotace ve stejné
výši jako v roce 2012. Proti předloženému návrhu byla navýšena i částka určená vedoucím skupin
přeboru Prahy družstev
4. Příprava konference PŠS
VV odsouhlasil předložené zprávy jednotlivých členů a dále se zabýval organizací konference a
voleb do VV PŠS. Schválil připravený volební řád. VV vyjádřil souhlas se způsobem vyúčtování
konference PŠS.
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5. Usnesení a uložené úkoly:
VV uložil:
- J. Kropíkovi urychleně zveřejnit materiály připravené pro konferenci PŠS
- P. Koptovi připravit hlasovací lístky a další materiály pro volební komisi v souladu s volebním
řádem konference
- J. Kovářovi uzavřít s hospodářem ŠS ČR vyúčtování dotace z Programu V
Termín příští schůze VV PŠS:
Bude stanoven novým VV PŠS
Zapsal: J. Kovář

Za správnost:
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J. Kovář

M. Paulovič

