Pražský šachový svaz
Zápis z 26. schůze Výkonného výboru konané dne 2.12.2014
Přítomni:
A.Ambrož, J.Kovář, A.Šimeček
Hosté:
-Omluven: R.Fischl, P.Kopta, J.Kropík,(nemoci, dopravní kalamita tramvají-A.Š.)
Program:
1. Schválení zápisu 25. schůze VV a programu 26. schůze
2. Kontrola úkolů
3. Informace o přípravě Pražského přeboru družstev
4. Informace ke kauze Bureš
5. Právní postavení spolku PŠS – změna podepisování s dopadem na formuláře
smluv a dalších písemných dokladů
6. Příprava a organizační zajištění konference PŠS 2014
7. Různé
Průběh a závěry jednání:
1. VV konstatoval, že není usnášeníschopný, aby schválil zápis z 25. schůze VV. Vzal
na vědomí dodatečně zaslané formulační změny zaslané J.Kropíkem. Přítomní
členové odsouhlasili schválení programu 25. schůze VV usnesením per rollam a
rozhodli se pokračovat v projednávání programu schůze. Navržený program schůze
byl schválen všemi hlasy.
2. Úkol 24/1: A.Šimeček zjistí možnost pořízení upraveného klonu nových
(připravovaných) webových stránek ŠSČR. Prodlouženo do 27. schůze.
Úkol 25/1: Připomínky k návrhu rozpočtů komisí nebyly vzneseny. SPLNĚNO.
Úkol 25/2:J.Kovář předložil Zprávu o hospodaření za rok 2014 a Návrh rozpočtu
pro rok 2015.Přítomní členové neměli vůči předloženým dokumentům žádné
výhrady ani připomínky. Oba dokumenty budou zveřejněny na webových stránkách
PŠS a předloženy k projednání konferencí PŠS. T: 4.12.2014
Úkol 25/2: Zprávy o činnosti komisí. Prodlouženo - T: 7.12.2014
Úkol 25/2: Prověření aplikace stanov ŠSČR z hlediska jejich aplikace i pro PŠS.
Prodlouženo - T: 18.12.2014
3. J.Kovář zastupující na schůzi předsedu STK informoval, že příprava Přeboru Prahy
družstev probíhá podle předpokladů.
4. A.Šimeček informoval o přípravě jednání DK, připravují se podrobné podklady,
problém byl neoficiálně předjednán s předsedou ŠSČR, rozhodnutí bude
předloženo konferenci PŠS.
5. A.Šimeček informoval, že dle stanov ŠSČR krajské svazy musí být pobočnými
spolky ŠSČR. PŠS je proto organizační součástí ŠSČR s právní osobností
odvozenou ze Stanov ŠSČR. Statutárním orgánem PŠS je jeho výkonný výbor,
který za PŠS jedná svým jménem. Za VV KŠS jsou oprávněni samostatně jednat
předseda, místopředseda nebo jiná osoba k tomu písemně zmocněná VV KŠS.
Vyžadují-li právní předpisy pro právní jednání písemnou formu, je nutný podpis dvou
členů VV KŠS, z nichž minimálně jeden musí být předsedy nebo místopředsedy.
Píše se „Za VV PŠS Jan Novák, předseda VV PŠS“. Nelze psát „Za PŠS Jan Novák,
předseda PŠS“. Smlouvy a další písemné doklady podepisuje výkonný výbor
způsobem zde výše popsaným.
6. Příprava Konference PŠS proběhla zpracováním formuláře, který je rozeslán
členům VV společně s tímto zápisem.
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7. Různé
7.1 Plán schůzí výboru
Termín 27. schůze bude stanoven později, předpokládá se leden 2015 (nebude-li
třeba řešit neočekávané problémy).
7.2 A.Šimeček předložil návrh změny klíče stanovení počtů delegátů, aby se lépe
vyrovnaly počty delegátů na 1 aktivního člena pražských oddílů a přitom celkový
počet delegátů příliš nenarostl. Bude předloženo k rozhodnutí konferenci PŠS.
7.3 A.Šimeček oznámil, že zpracovává novou verzi databáze pražských oddílů a
aktualizovanými údaji a oficiálními kontakty.
Zapsal: A. Šimeček 3.12.2014
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