
Zápis ze schůze VVJmŠS a STK JmŠS

Místo konání: zasedací místnost Ústavu statistiky, Mendelova univerzita, Zemědělská 1, Brno
Datum konání: čtvrtek, 13.června 2019

Přítomní členové VV a STK JmŠS: D. Hampel (VV JmŠS, předseda JmŠS), M. Hurta (VV JmŠS, 
                   KM JmŠS a vedoucí KP II. B), V. Šťastná (VV JmŠS, předseda STK JmŠS), P. Špičák 
                   (STK JmŠS), , R. Slepánková (VV JmŠS), R. Skoumal (hospodář JmŠS a vedoucí KP II.
                   C), M. Boháček (vedoucí KP II. A), O. Zámečník (VV JmŠS, KR JmŠS), D. Točev (VV 
                   JmŠS), P.Trávníček (VV JmŠS)

Omluveni: J. Gorčák (VV JmŠS), D.Ciprys (vedoucí KP I.)

Hosté: J. Lahodný (RK JmŠS), St. Vémola (RK JmŠS), T. Rösner (OŠS Znojmo)

 Program schůze:

  1. Schválení programu schůze 
  2. Zápis z Konference JmŠS 2019, kontrola úkolů (D. Hampel) 
  3. Aktuální stav registrace oddílů, příjmy z členských příspěvků (D. Hampel, R. Skoumal) 
  4. Čerpání rozpočtu JmŠS  (R. Skoumal) 
  5. Školení a seminář rozhodčích 2019 (O. Zámečník) 
  6. Web JmŠS – ovládání, možné změny (M. Boháček) 
  7. Informace z Komise mládeže (M.Hurta) 
  8. Zhodnocení soutěží družstev ročníku 2018/2019 z pohledu vedoucích soutěží a předsedy STK,  
      schválení odměn vedoucím soutěží (vedoucí soutěží, V. Šťastná, R. Skoumal) 
  9. Konkurzy na pořadatele soutěží JmŠS (V. Šťastná) 
10. Rozpis soutěží družstev JmŠS na sezónu 2019/2020 včetně obsazení skupin KP II. (V. Šťastná, 
     všichni) 
11. Zhodnocení dosud proběhlých krátkodobých krajských soutěží JmŠS (V. Šťastná) 
12. Volební konference JmŠS 2020 (D. Hampel, všichni) 
13. Různé - informace z ŠSČR, okresů apod. 
14. Ukončení schůze cca ve 21,00 hodin 

Průběh schůze VV a STK JmŠS:

1.Zahájení schůze. 

Předseda JmŠS David Hampel uvítal přítomné členy VV a STK JmŠS a provedl zahájení  dnešní
schůze v 17:15 hod. 
Schválen byl program schůze (bod č. 6. byl přesunut na závěr za bod 13.

 
Přítomno je 10 členů VV a STK JmŠS z 12 oprávněných, tj. 83%. Schůze je usnášeníschopná.
K přijetí rozhodnutí je nutná nadpoloviční většina přítomných členů VV a STK JmŠS tj.6 hlasů 



2.   Zápis z Konference JmŠS 2019, kontrola úkolů (D.Hampel)  

Povinnosti a úkoly jsou průběžně plněny.

3. Aktuální stav registrace oddílů, příjmy z členských příspěvků (D. Hampel, R.Skoumal) 

- ukončení činnosti oddílu Sokol Kněždub
- založení nového oddílu Šachová škola Hříbata Brno. 
- za období od 1.5. do 30.9.2018 poslal ŠSČR na JmŠS krajské příspěvky ve výši 2450 Kč
- zaslání příslušných údajů (mimo účetní uzávěrky) rok 2018 do spolkového rejstříku zajistí  
  předseda JmŠS. D. Hampel do konce srpna

4. Čerpání rozpočtu JmŠS (R. Skoumal)

- účetní stav financí JmŠS k 1.1.2018. činil 274 258,25 Kč 
- konečný účetní stav financí k 31.12.2018 byl 248 201,10 Kč.
- hospodář převzal vedení účetnictví dne 2.8.2018 od předsedy kraje pana Davida Hampela.     
- čerpání rozpočtu probíhá podle plánu, rozpočet za rok 2018 je přebytkový protože nejsou 
  provedeny platby 40 000,-Kč za zhotovení nových webových stránek a 3 000,- Kč jako       
  odměna za publikační činnost pro pány Vyskočila a Kalendovského
- novinkou od roku 2018 je, že veškeré finanční prostředky, které jednotlivé kluby , kroužky a             
  ostatní zainteresované organizace čerpají z rozpočtu JmŠS jsou hrazeny na základě smluv  
  o uspořádání turnaje, resp. soutěže. Tyto jsou pak proúčtovány na základě schválení předsedy  
  Davida Hampela nebo předsedů odborných komisí, jež mají danou akci ve své kompetenci
- k 31.12.2018 nebyly vyčerpány všechny dotace oddílům, které pracují s mládeží. Po              
  urgenci hospodáře tyto oddíly faktury zaslaly a byly následně proplaceny v lednu 2019.  

- na příjmové straně byly všechny položky plněny dle rozpočtu. Vyšší byl příspěvek od ŠSČR    
  na činnost TCM. Nižší naopak členské příspěvky oproti plánu. Vystavené faktury za   
  startovné v krajských soutěžích byly ze strany klubů uhrazeny včas. Včas byly zúčtovány i          
  veškeré dotace a příspěvky od ŠSČR. Dotace od ŠSČR byla krácena o pokutu 2000,-Kč z 
   důvodu neaktuálního údaje ve spolkovém rejstříku
 - daňové přiznání bylo podáno včas a zbývá vyřešit nepodané přiznání ke srážkové dani za 
   2017 a 2018, samotná daň byla včas uhrazena.
 - zaslání účetní uzávěrky za rok 2018 do spolkového rejstříku zajistí hospodář JmŠS. 
   R. Skoumal do konce srpna

5. Školení a seminář rozhodčích 2019 (O. Zámečník) 
- hlavní školení rozhodčích bude 7. a 8. září 2019 v Brně, budou vydány propozice

6. Web JmŠS – ovládání, možné změny (M. Boháček) 
- nové stránky JmŠS představil jejich autor Milan Boháček
- adresa nových stránek je http://jmsschess.cz/
- přidány odkazy na OŠS, konferenci, upravena hlavička
- představení nového editoru - psaní v blocích (WordPress), práce s poznámkami
- úkoly: přidat odkaz na webmastera (včetně pomoci při ovládání nových stránek a nového editoru),  
   odkazy na jednotlivé odborné komise VV JmŠS, diskuse (fórum), aktualizace webu a přechod na   
   nový editor, kontrola rubrik, zřízení nových uživatelských účtů, anketa ohledně otevírání odkazů do



   nového okna, změna kalendáře
- VV JmŠS vyslovuje pochvalu autorovi nových stránek JmŠS a pověřuje hospodáře JmŠS aby    
  vyplatil odměnu Milanovi Boháčkovi /položka 38. rozpočtu JmŠS 2018/ (hlasování: všichni pro -  
  návrh schválen)

7. Informace z Komise mládeže (M.Hurta) 

Předseda KM informoval o dosud proběhách soutěží družstev a jednotlivců dětí a mládeže 
Informace o jednotlivých akcích jsou na  webu JmŠS..

- republikový přebor škol

- ml. žáci na přeboru ČR

- st. žáci na přeboru ČR

- tabulka úspěšnosti mládeže

- soustředění mládeže, KTC

8. Zhodnocení soutěží družstev ročníku 2018/2019 z pohledu vedoucích soutěží a předsedy STK, 
schválení odměn vedoucím soutěží (vedoucí soutěží, V. Šťastná, R. Skoumal) 

- vše proběhlo v pořádku až na nastoupení 4 písmenkových hráčů v utkání KP II B. Byla to chyba  

   rozhodčího - předseda KR JmŠS O Zámečník zajistí udělení napomenutí příslušnému rozhodčímu

- vedoucí soutěží pracovali bez závad až na pozdní zaslání Závěrečné zprávy v KP II C vedoucího 

  soutěže R. Skoumala (hlasování o zkrácení odměny ved. soutěže o 10%, tj. o 400 Kč: pro 5, proti   

  3, zdrželi se 2 - návrh nebyl přijat)

- odměny vedoucím soutěží za sezonu 2018/19 schváleny k vyplacení

9. Konkurzy na pořadatele soutěží JmŠS (V. Šťastná)

Terrmín přihlášek do 30. 11. 2019, pak JmŠS soutěž přidělí nebo rozhodne o tom, že ji neuspořádá.

- konkurz KP blesk družstev 2019-20
- konkurz KP bleskový DH1820 2019-20
- konkurz KP bleskový MZ 2019-20
- konkurz KP bleskový senioři 2019-20
- konkurz KP Fischer 2019-20
- konkurz KP klasický DH1820 2019-20
- konkurz KP klasický MZ 2019-20
- konkurz KP klasický senioři 2019-20
- konkurz KP rapid DH1820 2019-20
- konkurz KP rapid družstev 2019-20
- konkurz KP rapid MŽ 2019-20
- konkurz KP rapid senioři 2019-20

10. Rozpis soutěží družstev JmŠS na sezónu 2019/2020 včetně obsazení skupin KP II. 



(V. Šťastná, všichni) 

- posunutí termínu zaplacení startovného a pokut do 10.srpna 2019
- rozšířen čl. 4.5 o používání mobilů nebo jiných elektronických prostředků v hracím prostoru
- losovací schůze bude 29. září 2019 v Brně
- schválen Rozpis soutěží družstev JmŠS včetně rozdělení družstev do skupin KP II. 

11. Zhodnocení dosud proběhlých krátkodobých krajských soutěží JmŠS (V. Šťastná) 

- různý zájem o soutěže, reakce viz bod 9
- Rajhrad..přebor JmŠS v rapidu
- Znojmo...rapid seniorů
- Boskovice...rapid družstev
- Brno...Veletržní turnaj-přebor JmŠS v klasických partiích
- neobsazené přebory v bleskovém šachu a Fischerově šachu

12. Volební konference JmŠS 2020 (D. Hampel, všichni) 

- přijímají se přihlášky kandidátů na členy nového VV JmŠS a návrh na předsedu JmŠS 
- předseda JmŠS D. Hampel připraví volební Konferenci JmŠS 2020

13. Různé - informace z ŠSČR, okresů apod

14. Ukončení schůze
Předseda JmŠS David Hampel ukončil schůzi ve 21:05 hod.

Zapsal: Petr Trávníček                                                            

Ověřil a doplnil: David Hampel             


