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ZÁP IS  

z konference ŠSLK, která se uskutečnila v sobotu 26. září 2020 v Turnově 

1. Předseda Z. Maršálek zahájil schůzi v 10:15. 
Dle prezenční listiny bylo konstatováno, že konference je usnášeníschopná (14 delegátů z 15 oprávně-
ných) 

2. Konference schválila (výraznou většinou) navržený Jednací řád. 

3. Konference ustavila (výraznou většinou): 

Pracovní předsednictvo ve složení: Z. Maršálek (zvolen předsedajícím), T. Ďúran a J. Malec. 

Mandátovou komisi ve složení: V. Halba a D. Buřita. 

4. Mandátová komise potvrdila usnášeníschopnost konference a konstatovala, že je přítomno 14 delegátů 
ze 15 oprávněných. Nadpoloviční většina pro hlasování činí 8. 

5. Konference schválila (+14) doplnění bodu (nového 6., ostatní se posunují) „Informace ze ŠSČR (sportovní 
sekretář ŠSČR Ladislav Záruba)“. 

Konference schválila (+13, 1 nehlasoval) navržený program jednání (dle pozvánky upravený dle předcho-
zího odstavce). 

6. Sekretář ŠSČR Ladislav Záruba pozdravil konferenci ŠSLK informoval o dění v ŠSČR, byly diskutovány 
zejména možnosti financování, a to jak v úrovni ŠSČR, tak i KŠS a oddílů. L. Záruba upozornil na možnost 
sekretariátu pomoci KŠS i oddílům ze získáním dotací z programů vypsaných různými institucemi (vč. kraj-
ských úřadů); spolupráce se sekretariátem ŠSČR samozřejmě přidělení dotace nezaručí, ale šance zvýšit 
může. 

7. Z. Maršálek přednesl zprávu předsedy ŠSLK. Po krátké diskuzi konference zprávu přijala a vzala na vědomí 
(+14). 

Zprávu předsedy STK přednesl J. Průdek. Po krátké diskuzi konference zprávu přijala a vzala na vědomí 
(+14). 

Zprávu předsedy KR přečetl (za nepřítomného předsedu KM) J. Malec, konference zprávu přijala a vzala 
na vědomí (+14). 

Zprávu předsedy KM přednesl V. Halba. Po krátké diskuzi konference zprávu přijala a vzala na vědomí 
(+14). 

8. Hospodář J. Malec podal zprávu o hospodaření v roce 2019 formou okomentování výsledného přehledu 
rozpočtu 2019 a vypracované účetní závěrky 2019. 

9. Hospodář J. Malec podal zprávu o čerpání rozpočtu v roce 2020 formou okomentování průběžného pře-
hledu rozpočtu 2020. 

Na návrh J. Průdka konference schválila navýšení odměn členům VV a sekretáři (položky V1.1a a V1.2a) 
za rok 2020 na celkovou částku 35 tis. Kč maximálně, přičemž o rozdělení (do schválené výše) rozhodne 
VV (+14). 

10. Zprávu revizní komise (vyvěšena na webu ŠSLK) prezentoval člen RK (O. Pražák), hospodář vysvětlil za-
chování účtu u stávajícího poskytovatele (zrušen měsíční poplatek za vedení účtu). Krátce diskutována 
byla možná změna poskytovatele z důvodu zavedení poplatku za internetové bankovnictví (otázka, zda 
roční úspora cca 200 Kč vyváží související komplikace). Diskutována byla možnost uložit volné finanční 
prostředky ŠSLK na spořicí účet, která ale naráží na absenci vhodného produktu v nabídkách finančních 
ústavů. Konference zprávu RK ŠSLK přijala a vzala na vědomí (+14). 

11. Konference schválila (+13, 1 nehlasoval) hospodaření v roce 2019 a účetní závěrku 2019. 

12. Konference vzala na vědomí (+13, 1 nehlasoval) průběh hospodaření v roce 2020. 

13. J. Malec prezentoval návrh rozpočtu 2021. Oproti plánu rozpočtu 2020 byla část příslušné KM zpracována 
dle návrhu předsedy KM, z ostatních položek upraveny jen dle reálných změn (např. předpokládané 
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vklady do KP+KS družstev a bankovní poplatky). Na návrh J. Průdka konference (samostatným hlasová-
ním) schválila: 

a) navýšení položek V1.1a a V1.2a (odměn členům VV a sekretáři) na celkovou částku 35 tis. Kč, 
hlasování +14 

b) navýšení členských příspěvků ŠSLK (počínaje rokem 2021) v kategorii A ze 100 Kč na 150 Kč a katego-
riích B a C z 50 Kč na 75 Kč, 
hlasování +13-0=1 

Diskutována byla položka V2.2b, resp. povinnost družstev KP zasílat vedoucímu KP partiový materiál 
v elektronické podobě (PGN). Z diskuze vyplynulo položku zachovat jako odměnu oddílům, jejichž druž-
stva budou partiový materiál z KP zasílat dobrovolně (500 Kč/družstvo za celý soutěžní ročník, resp. 
100 Kč/kolo), a vyplynul úkol pro STK do Rozpisu KP 2021/2022 družstev dát družstvům povinnost parti-
ový materiál zasílat). 

Konference schválila (+14) návrh, včetně schválených úpravách viz výše, rozpočtu 2021 a úkol pro STK 
ŠSLK (+9-2=3, proti delegáti za TJ Krásná Lípa a TJ Lokomotiva Liberec, zdrželi se delegáti za TJ Slovan 
Varnsdorf, ŠK Slavia Liberec a ŠK ZIKUDA Turnov). 

14. Jako termín konference ŠSČR 2021 je předpokládána (jako již tradičně) poslední únorová sobota, místo 
konání není známo. Zájem o účast (jako delegáti ŠSLK) projevili J. Průdek, P. Hofman, Z. Maršálek a jako 
náhradník T. Ďúran. 

Konference schválila (+13-0=1) za delegáty ŠSLK J. Průdka, P. Hofmana a Z. Maršálka a jako náhradníka 
T. Ďúrana. Zároveň konference zmocnila VV operativně jmenovat dalšího náhradníka v případě, že by se 
některý z konferencí schválených nemohl konference ŠSČR zúčastnit. 

15. Diskuze probíhaly k jednotlivým bodům, přítomní již byli natěšení na losování KP a KS družstev. 

16. Konference byla ukončena v 14:00. 

Zapsal: Ověřeno: 
 Jan Malec Zdenek Maršálek (předseda ŠSLK) 
 sekretář ŠSLK + vyvěšeno na webu ŠSLK 

opravena písařská chyba 
ve výši v kategoriích B a C 


