Pražský šachový svaz
Zápis z 24. schůze Výkonného výboru konané dne 16.9.2014
Přítomni:
A.Ambrož, R.Fischl, P.Kopta, J.Kovář, A.Šimeček
Hosté:
C.Haškovec (předseda RK PŠS), V Rut (program Šachy do škol)
Omluven: J.Kropík, M.Paulovič,
Program:
1. Doplnění a schválení programu schůze
2. Pokus o rekonstrukci zápisu z minulé schůze (dosud nebyl sekretářem předložen).
3. Projednání dlouhodobé nečinnosti sekretáře a člena VV Ing. Milana Pauloviče.
4. Požadavek financí na školení v rámci projektu šachy do škol
5. Rekapitulace podnětů k otázce případné změny webových stránek PŠS.
6. Informace o přípravě Pražského přeboru družstev.
7. Schválení srovnání poplatků na školeních mezi PŠS a StČŠS
8. Různé
Průběh a závěry jednání:
1. Navržený program schůze byl schválen všemi hlasy, bod 4. byl přesunut na
začátek jednání
2. M.Paulovič zaslal zápis z 23. schůze v předvečer 24. schůze, takže nebylo
dostatek času k podrobnému ověření obsahu, bod bude řešen dodatečně
hlasováním per rollam.
3. M.Paulovič se dostavil v okamžiku, kdy schůze již byla ukončena, VV PŠS
přesunul bod na program příští schůze
4. P.Kopta informoval, že agenda projektu Šachy do škol přišla na adresu KM, kde
se jejího zpracování ujal V.Rut. VV PŠS vzal na vědomí, že V.Rut bude působit
jako krajský manažer projektu. V.Rut projedná s p. Hurtou formu projektu, jeho
organizační začlenění a podporu z ústředí, např. blankety jednotných diplomů.
V.Rut předem zaslal na VV PŠS žádost o financování školení lektorů šachových
kroužků plánovaného v rámci projektu ŠDŠ až do výše rozpočtu 3 260,- Kč VV
PŠS konstatoval, že nebude-li financování zajištěno z centrálního rozpočtu ŠDŠ
nebo (zčásti) vybranými vklady účastníků – posluchačů, uhradí potřebnou částku
až do výše rozpočtu.
5. Rekapitulace podnětů k otázce případné změny webových stránek PŠS bylo
přeloženo na příští schůzi.
Úkol 24/1: Připravit návrhy řešení. Řeší: všichni členové, T: 25. schůze VV
6. VV PŠS vzal na vědomí informaci o přípravě nového ročníku přeboru Prahy
družstev dospělých – propozice byly rozeslány oddílům. K datu konání konference
PŠS budou zveřejněny závady v soupiskách a následně do konce roku 2014 bude
možné tyto závady opravit.
7. VV PŠS vzal na vědomí, že VV StČŠS již schválil stejnou výši poplatků na
školeních pro členy StČŠS a PŠS
Rozhodnutí VV 24/1: V rámci školení organizovaných PŠS budou vybírány
poplatky od členů StČŠS a PŠS ve stejné výši. (+5, -0, =0)
8. Různé
8.1 Plán schůzí výboru
Termín 25. schůze byl stanoven na 4.11.2014, předběžně opět v pavilonu
AvantiA, Vinohradská 48, Praha 2 od 18:30 hodin.
8.2

Příprava konference PŠS 2014
Předběžně navržen termín 9.12.2014 v místnosti Sokolu Vršovice
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Úkol 24/2: Projednat konání konference s oddílem. Řeší J.Kovář, T: 30.9.2014
Úkol 24/2: K termínu zpracování zápisu již splněno.
8.3

VV PŠS vzal na vědomí informaci o sehrání přeborů Prahy jednotlivců v rámci
turnaje Zlatá Praha. Přeborníkem Prahy 2014 v kategorii muži se stal P. Postupa,
přeborníkem H18 A. Anaškin. Přebor Prahy žen a H20 se neuskutečnily z důvodu
nedostatečného počtu účastníků v těchto kategoriích.

8.4

STK informovala, že v 1. pololetí proběhly 2 turnaje II. etapy (Jarní otevřený
přebor š.o. Oaza, Vršovice Open), ze kterých do přeboru Prahy jednotlivců 2015
postupují O. Vedral a J. Novák

8.5

STK připravuje turnaj bleskového přeboru Prahy na 2. polovinu listopadu.
Úkol 24/3: Obeslat oddíly ohledně pořádání turnaje. Řeší J.Kovář, T: 4.10.2014

8.6

VV PŠS vzal na vědomí informaci J.Kováře o průběhu čerpání rozpočtu 2014
s tím, že nedochází k žádným významným narušením.
Rozhodnutí VV 24/2: VV PŠS schválil sdružený nákup pohárů a medailí komisí
mládeže na 2 roky za účelem získání větší množstevní slevy s tím, že letošní
čerpání bude omezeno výší 30 000 Kč ±10 % a příštím roce tato položka
v rozpočtu KM nebude zařazena.

8.7

VV PŠS vzal na vědomí informaci A.Ambrože, že plánovaná školení trenérů
řádně proběhla.

8.8

VV PŠS vzal na vědomí informaci A.Ambrože, že proběhnou 2 soustředění
TCM ve dnech 20.9. a 3.-4.11.

8.9

VV PŠS konstatoval, že nejsou dobře ošetřené smlouvy o tréningu hráčů
z listiny talentů pro případ, že v době platnosti smlouvy dojde k jejich přestupu
z/do jiného krajského svazu. Aktuální přestup S.Přibylové ze StČŠS bude
uspokojivě vyřešen využitím finančních prostředků plánovaných pro jinou hráčku,
která mezitím přerušila tréninky.
Úkol 24/4: Navrhnout princip, jak bude tento problém smluvně řešen. Řeší:
A.Ambrož, T: 4.11.2014
Zapsal: A. Šimeček 1.10.2014
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