Zápis z konference ŠSLK
konané 28. září 2014 v restauraci Depo v Liberci
1. Předseda V. Novotný zahájil schůzi v 11:00.
2. Konference schválila navržený jednací řád (viz příloha).
3. Konference ustavila:
pracovní předsednictvo ve složení: Viktor Novotný (zvolen předsedajícím), Romana
Zemanová a Michal Mach,
mandátovou komisi ve složení: Čestmír Drobník a Ondřej Pražák,
návrhovou komisi ve složení: Jan Malec, Tomáš Brouček a Lukáš Konopka.
4. Konference schválila navržený program dle pozvánky (viz příloha).
5. Konference se účastnilo 15 delegátů ze 17 oprávněných (viz příloha).
6. V. Novotný přednesl zprávu o činnosti Šachového svazu Libereckého kraje. VV komunikoval
celý rok pouze mailově a telefonicky, svolaná schůze řešící především hospodaření nebyla
usnášeníschopná, přesto pomohla vyřešit některé otazníky. Nicméně základní komise
fungují a proběhly všechny důležité krajské soutěže. Následně pak oznámil, že z časových
důvodů nehodlá obhajovat post předsedy ŠSLK ve volbách v roce 2015. Konference vzala
zprávu na vědomí.
J. Malec stručně okomentoval písemnou zprávu KM ŠSLK (příloha).
J. Průdek stručně okomentoval činnost STK – všechny soutěže proběhly a výsledky lze
dohledat na internetu – sachy.org a db.chess.cz.
Konference vzala zprávy komisí ŠSLK na vědomí.
7. Tomáš Braun představil Zprávu o čerpání rozpočtu za rok 2013, kterou nechal v písemné
podobě kolovat mezi delegáty.
8. Zpráva revizní komise nebyla dodána. Komise nevyvíjela sama od sebe žádnou činnost a
neobdržela žádné podklady ke zkoumání. Předseda KaRK V. Šic slíbil do budoucna nápravu.
Navrženo zprávu dopracovat, nechat posoudit revizní komisí a rozeslat delegátům
k hlasování per rollam do konce října 2014.
Protinávrh: Konference ŠSLK neschvaluje hospodaření za rok 2013 s tím, že bude
projednáno na další konferenci. Hlasování: 6 pro-1 zdržel-8 proti, nebylo přijato.
Přijat původní návrh rozeslat dopracovanou zprávu ke schválení mailem.
9. V. Novotný vysvětlil zařazení bodu Transformace SSLK na pobočný spolek. Vzhledem ke
změně legislativy musí ŠSLK vyčkat na řešení ŠSČR, kterému s tím pomáhá právník. Až ŠSČR
schválí ŠSLK jako svůj pobočný spolek, bude moct dojít k zápisu ŠSLK do rejstříku jako
pobočného spolku.
10. Předseda Šachového svazu České republiky Viktor Novotný představil některé novinky ze
ŠSČR. Vyzdvihl rozvojové projekty Šachy do škol (zapojeny 2 školy s nepovinným
předmětem z LK, nyní probíhá registrace i školních kroužků) a podporu šachových oddílů a
kroužků (díky vyšší aktivitě oddílů ŠSLK bude více podpořených). Díky ŠSČR dostává kraj též
peníze na trénink talentů (Dotace KCTM).
Konference vzala na vědomí zprávu předsedy Šachového svazu ČR.
11. Tomáš Braun přednesl informaci o čerpání rozpočtu 2014 a plán rozpočtu na rok 2015.
Zprávy byly písemně dodány rovněž až na stůl. Rozpočet 2015 počítal opět se schodkem,
kdy ubývá rezerva.
Konference zavázala VV ŠSLK udržet rezervu 30 tis., tedy schodek rozpočtu 2015 do výše
max. 10 tisíc. VV byl zavázán, aby do konce října 2014 rozeslal takto upravený návrh
rozpočtu klubům ke schválení.

12. Volba delegátů na konference Šachového svazu ČR do příští konference ŠSLK. Zvoleni byli:
Jiří Průdek, Michal Mach, Vojtěch Šic, náhradník Romana Zemanová.
13. Ostatní bez záznamu.
14. Konference byla ukončena v 15.15.
Zapsal: Michal Mach
Za návrhovou komisi ověřili: Jan Malec, Tomáš Brouček, Lukáš Konopka.
V mailovém hlasování bylo následně schváleno jak Čerpání rozpočtu 2013 (14 pro, 1 proti, 3
oddíly nehlasovaly), tak Rozpočet 2015 (14 pro, 1 se zdržel, 3 nehlasovaly) – viz přílohy
včetně zprávy KaRK a odpovědi hospodáře.

Přílohy:
Jednací řád
Pozvánka
Prezence delegátů
Zpráva KM ŠSLK
Hospodaření za rok 2013
Zpráva Revizní komise
Zpráva hospodáře ke zprávě KaRK
Čerpání za rok 2014
Rozpočet 2015

