ŠSLK - konference 2017

Zápis z konference ŠSLK
konané 30. září 2017 ve Frýdlantu
Přítomni:
- delegáti oddílů ŠSLK: V. Grindler (001), V. Novotný (003+RK), V. Halba (006), J. Malec (008+hospodář+sekretář), Č. Drobník (052), O. Pražák (055), J. Kovář (102), J. Weiser (105+KM), Z. Maršálek (151+místopředseda), J. Pospíšil (153), J. Průdek (201+STK), D. Buřita (204), J. Šlechta (205)
- členové VV ŠSLK (nejsou-li delegáty): F. Zikuda (předseda), V. Šic (KR)
- hosté: T. Brouček (VS KP), T. Trejbal (VS KS), B. Staněk, R. Soběslavský
Omluveni:
- F. Fiedler (009), Z. Hollmann (154), J. Mašek (157), J. Patoška (158), I. Kopal (KTCM), V. Kopal (webmaster)

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zahájení konference
Schválení Jednacího řádu konference
Ustavení orgánů konference
Zpráva mandátové komise
Schválení programu jednání konference
Zpráva o činnosti VV ŠSLK a jednotlivých komisí
Zpráva o hospodaření a účetní uzávěrka 2016
Zpráva o čerpání rozpočtu za rok 2017
Zpráva Revizní komise ŠSLK
Schválení hospodaření a účetní uzávěrky 2016
Schválení hospodaření 2017
Schválení rozpočtu na rok 2018
Volba delegátů ŠSLK na konferenci ŠSČR 2018
Různé a diskuze
Ukončení konference v cca 15:00

1. Zahájení konference
Vedením schůze se ujal předseda ŠSLK František Zikuda a schůzi zahájil v 10:15. Zaprezentováno je 10
delegátů ze 17 oprávněných, tzn. konference je usnášenischopná, pro přijetí návrhu je potřeba 6 hlasů.
2. Schválení Jednacího řádu konference
Přítomní byli seznámeni s návrhem Jednacího řádu konference (totožný předchozí), návrh byl akceptován
bez diskuze.
Konference schvaluje jednací řád. Hlasování +10-0=0.
3. Ustavení orgánů konference
Konference do pracovního předsednictva volí F. Zikudu, Z. Maršálka a J. Malce. Hlasování +10-0=0.
Konference do mandátové komise volí Č. Drobníka, V. Halbu a T. Trejbala. Hlasování +10-0=0.
Konference do volební komise volí V. Novotného, V. Šice a J. Šlechtu. Hlasování +10-0=0.
(Volební komise následně volí předsedou V. Novotného.)
4. Zpráva mandátové komise
Ze 17 oddílů ŠSLK se dostavilo 13 delegátů (od zahájení konference dorazili další 3).
Konference je usnášeníschopná, pro přijetí návrhu je potřeba 7 hlasů.
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5. Schválení programu jednání konference
K programu jednání konference, jak byl uveden v pozvánce, nebyli připomínky.
Konference schvaluje programu jednání. Hlasování +13-0=0.
6. Zpráva o činnosti VV ŠSLK a jednotlivých komisí
Předseda ŠSLK a následně předsedové STK, KM a KR přednesli zprávy o činnosti za rok 2017 (res. od minulé
konference). Krátce se diskutovalo o problematice STK (hrací tempo), KM (nezapojení některých oddílů
do práce s mládeží) a KR (delegování rozhodčích).
Konference bere na vědomí zprávy o činnosti VV a jednotlivých komisí. Hlasování +13-0=0.
7. Zpráva o hospodaření a účetní uzávěrka 2016
Přehled hospodaření 2016 byl v předstihu zveřejněn na webu ŠSLK, hospodář ho krátce okomentoval.
Podstatnou informací byla konsolidace hospodaření a jeho osamostatnění v pobočném spolku. Účetní
uzávěrka 2016 byla zpracována daňovým poradcem.
8. Zpráva o čerpání rozpočtu za rok 2017
Přehled hospodaření 2017 byl v předstihu zveřejněn na webu ŠSLK, hospodář ho krátce okomentoval.
Podstatnou informací bylo dokončení finančního vyrovnání (odtržení účetnictví) od KO ČUS. Čerpání rozpočtu 2017 probíhá dle plánu s minimálními úpravami (ve shodě s mandátem VV z minulé konference).
Jedinou podstatnější úpravou je rozkličování (na základě požadavku ŠSČR) využití provozní dotace poskytnuté KŠS.
9. Zpráva Revizní komise ŠSLK
Předseda RK přednesl zprávu o kontrole hospodaření ŠSLK i ověření souladu činností ŠSLK s legislativou.
Drobné nejasnosti byli prodiskutovány a pro upřesnění byla RK navržena usnesení – zadání úkolů:
9a: Konference ukládá VV zajistit zlepšení fungování KTCM. Hlasování +13-0=0.
9b: Konference ukládá VV usilovat o získávání vhodných dotací a grantů. Hlasování +13-0=0.
10. Schválení hospodaření a účetní uzávěrky 2016
Konference schvaluje hospodaření 2016. Hlasování +13-0=0.
Konference schvaluje účetní uzávěrku 2016. Hlasování +13-0=0.
11. Schválení hospodaření 2017
V diskuzi bylo (při absenci výhrad) pouze upřesněno, že konference dosavadní čerpání neschvaluje, ale
pouze bere na vědomí.
Konference bere na vědomí přehled hospodaření 2017. Hlasování +13-0=0.
12. Schválení rozpočtu na rok 2018
Návrh rozpočtu na rok 2018 byl zveřejněn na webu ŠSLK krátce před konferencí - strukturou příjmů i výdajů se zásadně nelišil od předchozích let. Hospodář podrobněji popsal drobné změny a návrhy na úpravy
některých položek. V krátké diskuzi byla navržena úprava STK položky V2.5g (navýšení na 3x2.000) a včlenění výdajové položky KM „KS družstev starších žáků“ (2.500).
Konference schvaluje rozpočet na rok 2018, včetně dodatečné úpravy výdajových položek.
Hlasování +13-0=0.
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13. Volba delegátů ŠSLK na konferenci ŠSČR 2018
ŠSLK je oprávněn na konferenci ŠSČR (koncem února 2018) vyslat až 3 delegáty. Volební komise stanovila
čas (shodný se zahájením jednání po obědové pauze) do podání přihlášek-návrhů na delegáty. Navrženi
byla F. Zikuda., P. Průdek, T. Trejbal a jako náhradník Z. Maršálek.
Konference volí delegáty na konferenci ŠSČR 2018 F. Zikudu, J. Průdka a T. Trejbala. Hlasování +13-0=0.
Konference volí jako delegáta-náhradníka Z. Maršálka a pověřuje VV v případě potřeby operativně jmenovat další náhradníky. Hlasování +12-0=1.
14. Různé a diskuze
Předseda ŠSČR informoval o novinkách z ŠSČR (zejména o letos „zajímavém“ vývoji ve financování sportu
MŠMT). V diskutovali se běžné problémy jednotlivých oddílů (financování, mládež, rozhodčí atp.).
15. Různé a diskuze
Na závěr předseda ŠSLK poděkoval účastníkům za účast, ukončil (v 14:00) konferenci a předal „štafetu“
předsedovi STK pro realizaci losovaní soutěží družstev ŠSLK 2017/2018.

Zpracoval:
Jan Malec, sekretář ŠSLK
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