Výkonný výbor Šachového svazu Libereckého kraje, p. s.

ZÁPIS
ze schůze VV ŠSLK, která se uskutečnila v neděli 12. března 2017 v Liberci
Přítomni:
- členové VV: František Zikuda, Zdenek Maršálek, Jan Malec, Jiří Průdek, Vojtěch Šic
Program:
1. Plán činnosti VV 2017, kalendář akcí
2. Situace oddílu TJ Slavia Liberec
3. Odvolání oddílu TJ Slavia Liberec proti rozhodnutí STK
4. Problematika rozhodčích, příprava školení R3
5. Vyhodnocení školení trenérů (7. a 21. ledna v Turnově)
6. Hospodaření - účetní uzávěrka 2016, rozpočet 2017
7. Komise mládeže - plán činnosti, projekt Šachy do škol
8. Webové stránky
9. Různé a diskuze

1. Plán činnosti VV 2017, kalendář akcí
VV se dohodl scházet se operativně dle aktuální potřeby s tím, že převážnou většinu věcí lze řešit komunikací na dálku (úspora času i financí). Další schůze se předpokládá v červnu.
Sekretář konstatoval, že oddíly, resp. pořadatelé akcí, si již docela dobře navykli hlásit své akce za účelem
jejich zveřejnění v termínovém kalendáři a následně i na webu. Výjimky ale jsou a při jejich zjištění je nutno
tyto důrazně upozorňovat.
2. Situace oddílu TJ Slavia Liberec
O situaci informoval předseda oddílu, problém spěje k uspokojivému řešení.
Možnosti ŠSLK přispět ke zdárnému vyřešení jsou omezené, ale kdyby něco mohlo být relevantní, pomoc
poskytne.
3. Odvolání oddílu TJ Slavia Liberec proti rozhodnutí STK
Problém byl projednán per rollam a byla přijata usnesení. VV potvrdil rozhodnutí STK, pouze výši pokuty
snížil na polovinu.
4. Problematika rozhodčích, příprava školení R3
Od sezóny 2017/2018 budou na utkání v KP družstev důsledně delegováni kvalifikovaní rozhodčí; v KS
budou delegováni rozhodčí domácího oddílu, příp. dle návrhu uvedeného v přihlášce, od sezóny
2018/2019 budou důsledně delegování kvalifikovaní rozhodčí i na utkání v KS.
Je v zájmu oddílů, aby si zajistili kvalifikované rozhodčí „z vlastních řad“. KR ŠSLK uspořádá v květnu školení
R3, účastnický poplatek pro členy ŠSLK s platnou registrací bude nulový.
5. Vyhodnocení školení trenérů (7. a 21. ledna v Turnově)
Plánované školení trenérů proběhlo úspěšně v lednu, trenérskou kvalifikaci (T4) získalo 22 členů ŠSLK.
Další školení se předpokládá v roce 2018.
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6. Hospodaření - účetní uzávěrka 2016, rozpočet 2017
Předseda zajistil odborné posouzení vedení účetnictví (správnost přehledu příjmů/výdajů a zejména účetních dokladů); bylo konstatováno, že je vše v pořádku a hlavně informace, že nemusíme (spolek bez hospodářské činnosti) podávat daňové přiznání. Předseda zajistí zpracování účetní uzávěrky pro její schválení
konferencí a následné zveřejnění ve spolkovém rejstříku.
Byla projednána operativní úprava rozpočtu 2017 (zejména částky pro školení trenérů a rozhodčích, vytvoření rezerv pro každou sekci ve výši 20% a upřesnění závazků z 2016).
7. Komise mládeže - plán činnosti, projekt Šachy do škol
Byla potvrzena podpora činnosti KM dle jejího plánu. Přes drobné výhrady (Malec k termínovým kolizím
akcí KM) bylo konstatována celková spokojenost s činností KM.
VV přijal informaci, že za odstoupivšího P. Římovského byl manažerem projektu ŠdŠ jmenován J. Weiser.
8. Webové stránky
Stávající webové stránky vyhovují aktuálním potřebám a není nutné jejich ukvapená změna, nicméně je
potřeba shromažďovat podněty pro jejich vylepšení (co by tam mělo být, ale stávající to neumožňují, příp.
znepřehledňují), aby mohla být realizována jejich inovace.
9. Různé a diskuze
VV doporučuje STK uvážit možnost změny hracího tempa KP a KS na „tempo ligové“ (90 min/40 tahů + 30
min + 30 s na tah).
Z konference ŠSČR jsou pro ŠSLK zajímavé výsledky voleb a zejména informace, že dotaci (provozní příspěvek) ve výši cca 35 tis. obdrží KŠS i v roce 2017.
Zapsal
Jan Malec
sekretář ŠSLK
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