ŠSLK - konference 2018

Zápis z konference ŠSLK
konané v pátek 28. září 2018 v Rokytnici nad Jizerou
Přítomni:
- delegáti oddílů ŠSLK: V. Grindler (001), M. Koudelka (003+RK), V. Halba (006), J. Malec (008+hospodář+sekretář), T. Langr (009), Č. Drobník (052), O. Pražák (055), P. Římovský (102+206), J. Weiser
(105+KM), T. Brouček (151), J. Pospíšil (153), Z. Hollmann (154), J. Průdek (201+STK), D. Buřita (204),
J. Šlechta (205), M. Kosař (213)
- členové VV ŠSLK (nejsou-li delegáty): F. Zikuda (předseda), Z. Maršálek (151+místopředseda)
- hosté: R. Zemanová (RK), T. Brouček (VS KP), T. Trejbal (VS KS), B. Staněk, R. Soběslavský
Omluveni:
- J. Mašek (157), J. Patočka (158), V. Šic (KR), 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 závěrka 2017
Zpráva o čerpání rozpočtu za rok 2018
Zpráva Revizní komise ŠSLK
Schválení hospodaření a účetní závěrky 2017
Schválení hospodaření 2018
Schválení rozpočtu na rok 2019
Volba delegátů ŠSLK na konferenci ŠSČR 2019
Různé a diskuze
Ukončení konference v cca 15:00

1. Zahájení konference
Vedením schůze se ujal předseda ŠSLK František Zikuda a schůzi zahájil v 10:10.
Zaprezentováno je delegátů 17 oddílů z 19 oprávněných, tzn. konference je usnášeníschopná.
2. Schválení Jednacího řádu konference
Přítomní byli seznámeni s návrhem Jednacího řádu konference, návrh byl akceptován bez připomínek, bez
diskuze.
Konference schvaluje jednací řád. Hlasování +17-0=0.
3. Ustavení orgánů konference
Do pracovního předsednictva zvoleni (+17-0=0): F. Zikuda, Z. Maršálek, J. Malec.
Do mandátové komise zvoleni (+17-0=0): D. Buřita, V. Halba.
4. Zpráva mandátové komise
Z 19 oddílů ŠSLK se dostavilo 17 delegátů.
Konference je usnášeníschopná, pro přijetí návrhu je potřeba 9 hlasů.
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5. Schválení programu jednání konference
K programu jednání konference nebyly vzneseny připomínky.
Konference schvaluje programu jednání. Hlasování +17-0=0.
6. Zpráva o činnosti VV ŠSLK a jednotlivých komisí
Zprávu o činnosti VV přednesl předseda p. Zikuda. Informoval o formě hlasování (většinou korespondenční). Komentář k činnosti sekretáře a hospodáře - bez problémů. Přečtena zpráva V. Šice (komise rozhodčích) o uskutečnění školení pro rozhodčí, podána informace o semináři pro rozhodčí 2. a 3. třídy dne
13. 10. 2018.
STK – J. Průdek podává informaci o soutěži družstev 2017/2018 (postupy-sestupy), závěrečná zpráva na
webu ŠSLK, o rapidu družstev, KP seniorů a pokutách udělených v soutěžích řízených STK ŠSLK.
KM – J. Weiser zopakoval hlavní cíle komise (zajišťovat hladký průběh všech soutěží jednotlivců i družstev
a napomáhat náboru a získávání nových dětí do šachových kroužků). Vyjádřena potřeba podporovat
V. Fiňka, informace o pořádání Velkých cen.
Konference bere na vědomí zprávy o činnosti VV a jednotlivých komisí. Hlasování +17-0=0.
7. Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2017
Přehled hospodaření 2017 i účetní závěrka byly v předstihu zveřejněny na webu ŠSLK, krátce je okomentoval hospodář.
8. Zpráva o čerpání rozpočtu za rok 2018
Přehled hospodaření 2018 byl v předstihu zveřejněn na webu ŠSLK, krátce ho okomentoval hospodář.
Čerpání rozpočtu 2018 probíhá dle plánu s minimálními úpravami (ve shodě s mandátem VV z minulé konference).
9. Zpráva Revizní komise ŠSLK
Zprávu RK ŠSLK přednesla R. Zemanová.
Nesrovnalosti, na které komise upozornila v roce 2017 vysvětleny, v roce 2018 vše v pořádku. RK doporučuje zlepšit VV informovanost o své činnosti a zlepšit čerpání dotací KTCM (větší dohled VV a komise mládeže).
9a: Konference ukládá VV zlepšit informovanost o své činnosti. Hlasování +17-0=0.
9b: Konference ukládá VV zlepšit fungování KTCM. Hlasování +17-0=0.
10. Schválení hospodaření a účetní uzávěrky 2017
Konference schvaluje hospodaření 2017. Hlasování +17-0=0.
Konference schvaluje účetní závěrku 2017. Hlasování +17-0=0.
11. Schválení hospodaření 2018
Konference bere na vědomí dosavadní přehled hospodaření 2018. Hlasování +17-0=0.
V 12:30 odešel J. Pospíšil (153). Počet přítomných delegátů 16, pro přijetí návrhu zůstává potřeba 9 hlasů.
12. Schválení rozpočtu na rok 2019
Návrh rozpočtu na rok 2019 byl zveřejněn na webu ŠSLK před konferencí. Strukturou příjmů i výdajů se
zásadně nelišil od předchozích let. Hospodář podrobněji popsal drobné změny a návrhy na úpravy některých položek (např. zvýšení dotace pořadatelům KP). Po krátké diskuzi bylo z rozpočtu na rok 2019 v gesci
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STK vyjmuto členění položky V2.5 (dotace pořadatelům KP v celkové částce 21.500 Kč) a byla navýšena
odměna vedoucím soutěží družstev.
Konference schvaluje rozpočet na rok 2019. Hlasování +16-0=0.
12: Konference pověřuje STK rozpracovat položku V2.5 rozpočtu 2019 na dílčí položky v členění dle původního návrhu rozpočtu.
13. Volba delegátů ŠSLK na konferenci ŠSČR 2019
ŠSLK je oprávněn na konferenci ŠSČR (koncem února 2019) vyslat až 3 delegáty. Zájem být delegován
projevili pouze F. Zikuda., P. Průdek, T. Trejbal.
Konference volí delegáty na konferenci ŠSČR 2019: F. Zikuda, J. Průdek a T. Trejbal. Hlasování +16-0=0.
13: Konference pověřuje VV v případě potřeby operativně jmenovat další náhradníky. Hlasování +16-0=0.
14. Různé a diskuze
V diskusi zazněla potřeba lepšího vyhodnocování celkových výsledků Velké ceny mládeže. Připomínky byly
i ke způsobu hlasování v komisi mládeže (problém komunikace některých členů KM). Předseda ŠSLK upozornil na potřeby při zajišťování GDPR.
15. Ukončení konference
Předseda ŠSLK F. Zikuda konferenci ukončil v cca 15:00. Následně proběhlo losování soutěží družstev
2018/2019 v gesci STK.
Zpracoval:
Zdenek Maršálek, místopředseda ŠSLK

Ověřil:
Jan Malec, sekretář ŠSLK
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