
Jihomoravský šachový svaz 
Hybešova 119, 664 17 Tetčice 

http://www.chess.cz/kraje/jmss/ 

Zápis ze společné schůze VV JmŠS a STK JmŠS 

konané v Brně dne 7. 6. 2012 

 

Přítomni: Hampel David (předseda JmŠS), Myšulka Jiří (STK JmŠS a vedoucí soutěže KP II C) , 

Chmelíček Bronislav (hospodář), , Gorčák Jan, Trávníček Petr, Točev Dosi, Radka 

Slepánková (členové VV), Nováková Vladimíra (členka STK), Ciprys David (vedoucí 

soutěže KP I.), 

Omluven:       Benák Jaroslav (KR a vedoucí soutěže KP II B), Hurta Miroslav (KM JmŠS a  

                       vedoucí soutěže KP II A) 

  
Program: 

1. Schválení programu schůze 

2. Zápis z Konference JmŠS 2012, kontrola úkolů (Hampel) 

3. Aktuální stav registrace oddílů, příjmy z členských příspěvků (Chmelíček, Hampel) 

4. Navýšení rozpočtu JmŠS o odměnu hospodáře za rok 2011 a 2012 (Hampel, všichni) 

5. Směrnice pro limity pokladní hotovosti a pro limity podpisových práv (Chmelíček) 

6. Čerpání rozpočtu JmŠS (Chmelíček) 

a) Neuhrazené krajské příspěvky aktivních oddílů okresu Blansko strhnout z příspěvku pro OŠS 

Blansko. 

b) ŠK Horáček Sudoměřice vrátit poplatek 400 Kč za zápočet na ELO KP II 2011/12. 

7. Zhodnocení soutěží družstev ročníku 2011/2012 z pohledu vedoucích soutěží a předsedy STK, schválení 

odměn vedoucím soutěží (vedoucí soutěží, Myšulka) 

8. Obsazení místa vedoucího soutěže KP II. B (Myšulka) 

9. Konkurzy na pořadatele soutěží JmŠS (Nováková) 

a) Uspíšit vypisování a vyhodnocování mistrovských soutěží JmŠS. 

10. Odměna za agendu s konkurzy na mistrovské soutěže JmŠS 

11. Návrh změn Soutěžního řádu 

12. Rozpis soutěží družstev JmŠS na sezónu 2012/2013 včetně obsazení skupin KP II. (Myšulka, všichni) 

13. Předložit vyjádření oddílů startujících v KPII v sezóně 2012/13 k zavedení hracího tempa 

s přídavným časem (Myšulka, STK) 

14. Zhodnocení dosud proběhlých krajských soutěží JmŠS (Myšulka, Hampel) 

15. Školení a seminář rozhodčích 2012 (Benák) 

16. Informace z Komise mládeže (Hurta) 

17. Dotace MŠMT pro oddíly a krajská tréninková centra mládeže (Hampel, Hurta, viz článek na webu) 

18. Různé - informace z ŠSČR, okresů apod. 

19. Ukončení schůze cca ve 21,00 hodin 



 

 

 

            Zahájení schůze předsedou  JmŠS D. Hampelem v 17.15 

VV JmŠS je usnášeníschopný, Přítomno je  9 členů členů VV a STK. K přijetí rozhodnutí je 

nutná nadpoloviční většina přítomných členů VV a STK , tj. 5 hlasů. 

 

ad 1) - Kontrola plnění usnesení a zápisu z Konference 2012. (D. Hampel) 

             

ad 2) - Schválena změna programu schůze VV a STK JmŠS (vloženy body č.10 a č.11) 

 

ad 3) - Aktuální stav registrace oddílů, příjmy z členských příspěvků (Chmelíček, Hampel) 

           Registrace aktivních členů JmŠS k 1.6.2012: celkem 1207. 

           Na účet JmŠS došly peníze za krajské příspěvky ve výši 84 700 Kč ze ŠSČR 

 

ad 4) - Navýšení rozpočtu JmŠS o odměnu hospodáře za rok 2011 a 2012 

           Bylo schváleno navýšení rozpočtu JmŠS o odměnu hospodáře JmŠS za r.2011 6000 Kč a   

           za r.2012 také 6000 Kč 

 

ad 5) - Schváleny limity pokladní hotovosti 10.000 Kč a pro limity podpisových práv také 10.000 Kč.  

            

ad 6) - Čerpání rozpočtu JmŠS  

     Neuhrazené krajské příspěvky aktivních oddílů okresu Blansko byly strženy z příspěvku pro      

     OŠS Blansko. 

     ŠK Horáček Sudoměřice byl vrácen poplatek 400 Kč za zápočet na ELO KP II 2011/12. 

 

ad 7) - Zhodnocení soutěží družstev ročníku 2011/2012  

            Soutěže družstev JmŠS 2011/12 proběhly bez závad, odměny pro vedoucí soutěží byly    

            schváleny. 

 

 ad 8) – Na obsazení místa vedoucího soutěže KP II. B byl vyhlášen konkurz do 30.6.2012. 

 

ad 9) - Konkurzy na pořadatele soutěží JmŠS 

           Podán návrh aby v rapidu a bleskovém šachu bylo vypsáno více kategorií podle výkonnosti          

           družstev či jednotlivců 

 

 ad 10) - Schválena odměna za agendu s konkurzy na mistrovské soutěže JmŠS ve výši 800 Kč       

           navýšením rozpočtu JmŠS 

 

ad 11) - Návrh změn Soutěžního řádu (nové znění základní sestavy, možnost hrát na 3 soupiskách) 

 

ad 12) - Rozpis soutěží družstev JmŠS na sezónu 2012/2013 byl schválen se změnou bodu 4.9: Každé  



           družstvo může vyslat na losovací schůzi svého zástupce (nepovinná účast) 

 

ad 13) - Předložit vyjádření oddílů startujících v KPII v sezóně 2012/13 k zavedení hracího tempa  

            s přídavným časem formou ankety v průběhu následujícího soutěžního ročníku 

 

ad 14) - Zhodnocení dosud proběhlých krajských soutěží JmŠS  

 

ad 15) - Školení rozhodčích v Boskovicích v červnu 2012 

 V září 2011 je v plánu školení a seminář rozhodčích II. a III. třídy v Brně. 

  

 

ad 16) - Informace z Komise mládeže (neprojednáno pro neúčast předsedy KM) 

 

ad 17) - Dotace MŠMT pro oddíly a krajská tréninková centra mládeže (podrobnosti budou známy až   

            po schůzi VV ŠSČR 30.6.2012 

 

ad 18) - Různé 

 

ad 19) - 21.00  

 Schůzi ukončil předseda JmŠS David Hampel  

 

 

Zapsal: Petr Trávníček 

Doplnil a ověřil: David Hampel      

 

V Hodoníně a Tetčicích 10. a 18. 6. 2012 


