
Zápis ze schůze VV JmŠS a STK JmŠS

Místo konání: zasedací místnost Ústavu statistiky, Mendelova univerzita, Zemědělská 1, Brno 
Datum konání: středa, 1. července 2020

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

Omluveni: J.Bureš (VV JmŠS)

Host: T. Rösner  (ŠK Sebranci)

Program schůze:

1. Schválení programu schůze 

2. Zápis z Konference JmŠS 2020, kontrola úkolů 

3. Aktuální stav registrace oddílů, příjmy z členských příspěvků

4. Rejstříkový soud souhlasy a účetní uzávěrky

5. Oprava údajů u ŠSČR 

6. Čerpání rozpočtu JmŠS (Skoumal) 

7. Školení a seminář rozhodčích 2020 (informace Zámečník) 

8. Web JmŠS – připomínky (Jarda Bureš, anonymi, facebook)

9. Informace z Komise mládeže (Hurta) 

10. Konkurzy na pořadatele soutěží JmŠS (Šťastná) 

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

12. Různé - informace z ŠSČR, okresů apod. 

13. Zhodnocení soutěží družstev ročníku 2019/2020 z pohledu vedoucích soutěží a předsedy STK,   
      schválení odměn vedoucím soutěží (vedoucí soutěží, Šťastná, Skoumal) 

14. Rozpis soutěží družstev JmŠS na sezónu 2020/2021 včetně obsazení skupin KP II. (Šťastná, všichni) 

15. Ukončení schůze cca ve 21,00 hodin 

Průběh schůze VV a STK JmŠS:

1.Zahájení Konference. 

Předsedkyně JmŠS Radka Slepánková uvítala přítomné členy VV a STK JmŠS a provedla zahájení schůze 
v 17:15 hod. Schválen byl program schůze. 
Přítomno je 9 členů VV a STK JmŠS ze 10 oprávněných, tj. 90%. Schůze je usnášení schopná. K přijetí 
rozhodnutí je nutná nadpoloviční většina přítomných členů VV a STK JmŠS tj. 5 hlasů.

             

2.  Zápis z Konference JmŠS 2020, kontrola úkolů (Slepánková)  

- OŠS zaslaly zprávu o činnosti na okrese v roce 2019 do 31. 3. 2020 a byly uveřejněny na krajských        
  webových stránkách do 15. 4. 2020.



- VV JmŠS stanovil nejnižší výši příspěvků poskytovaných JmŠS oddílům a klubům na částku 100 Kč 
 - VV JmŠS navýšil dotaci OŠS na celkových 30.000 Kč, které budou děleny částkou 1000 Kč na každý 
    okres a poměrem aktivní členské základny k 1. lednu daného roku
 - rozpočet pro rok 2020 je již hospodářem zpracovaný

3.  Aktuální stav registrace oddílů, příjmy z členských příspěvků   
 Stav registrace aktivních členů podle okresů k 1.7 2020: BL 236, BM 579, BO 162, BV 150, HO 180, VY 221,  
 ZN 126.  Celkem členů JmŠS 1654.

  4. Rejstříkový soud souhlasy a účetní uzávěrky
- do 31. 7. 2020 dodají předsedkyně JmŠS Usnesení z Konferencí JmŠS a hospodář účetní uzávěrky na 
  Rejstříkový soud
-  VV JmŠS může měnit sídlo JmŠS

5. Oprava údajů u ŠSČR 

- adresář + účetní uzávěrka

6.   Čerpání rozpočtu JmŠS (Skoumal)  
- čerpání rozpočtu probíhá dle rámce schváleného Konferencí JmŠS. (je shodný jako návrh rozpočtu na 
  rok 2018 s úpravami položek: dotace OŠS 30.000 Kč)
- rozpočet na rok 2020 je zpracován
- od 1. 7. 2020 zveřejňovat stavy podúčtů OŠS na webu ŠSČR s registrací členů k 1. 1. daného roku
- nejnižší částka výši příspěvku poskytnuté dotace JmŠS bude posíláno oddílům a klubům 100 Kč

7. Školení a seminář rozhodčích 2020 (Zámečník)
- školení rozhodčích v roce 2020 se konat nebude 
- rozhodcovské třídy se všem dosavadním rozhodčím o rok prodlužují
- možnost provést školení rozhodčích on-line ve spolupráci s KR ŠSČR

8. Web JmŠS – připomínky (J. Bureš, anonymi, facebook)

- VV JmŠS pověřil založením Facebookový stránek JmŠS (FB) administrátorem JmŠS M. Boháčkem a zároveň 
   pověřil administrováním FB JmŠS ve zkušebním provozu člena VV JmŠS J. Bureše
- řešena problematika psaní anonymních komentářů k článkům na webu JmŠS, kdy posouzení nevhodnosti  
  komentářů rozhodne autor daného článku

9.   Informace z Komise mládeže (Hurta)  
- některé soutěže se neuskutečnily z důvodu nouzového stavu a epidemiologických opatření v ČR
- odehrány ligové soutěže mládežnických družstev v náhradním termínu: Duras šestý v Extralize, Loko Brno  
   bronzová v I. lize, do KP sestupují Vacenovice
- v 1 lize sk. D v Krnově neproběhlo vyhlášení výsledků a nenašla se alespoň malá cena v podobě třeba  
  diplomu nebo medaile pro vítěze
- Mistrovství ČR dětí do 8. let proběhne ve Vyškově 5. a 6. září 2020 

10.   Konkurzy na pořadatele soutěží JmŠS (  Šťastná  )  
- nejsou zatím žádné, budou vypsány během podzimu 2020

            



11. Zhodnocení dosud proběhlých krátkodobých krajských soutěží JmŠS (Šťastná)
- soutěže se neuskutečnily z důvodu nouzového stavu a epidemiologických opatření v ČR
- náhradní termín za KP mužů, žen a seniorů nebude vypsán, KP v rapid šachu juniorů a dorostenců a  
  KP v rapid šachu družstev nejspíše proběhnou v náhradních termínech, které teprve budou zveřejněny
- naopak úspěšně proběhly on-line přebory JmŠS
- STK JmŠS může nominovat družstva na M-ČR v rapidu družstev v Turnově 12. a 13. 9. 2020 podle 
  došlých přihlášek od jednotlivých družstev
- VV JmŠS vzal na vědomí že STK JmŠS bude pětičlenná (odstoupil P. Špičák)

12. Různé - informace z ŠSČR, okresů apod. 

 13. Zhodnocení soutěží družstev ročníku 2019/2020 z pohledu vedoucích soutěží a předsedy STK,   
       schválení odměn vedoucím soutěží (vedoucí soutěží, Šťastná, Skoumal) 

- přebor JmŠS KP I. Se nakonec úspěšně dohrál, poděkování kapitánům i hráčům družstev KP I.
- v KP II. by měla být reportáž z kola zpracována nejpozději do následující soboty před konáním dalšího              
   kola krajských soutěží (KPI)
- schváleny odměny vedoucím družstev KP za sezonu 2019/20 k vyplacení

        
14.     Rozpis soutěží družstev JmŠS na sezónu 2020/2021 včetně obsazení skupin KP II. (Šťastná)  
- schválen postup družstva GPOA Znojmo C z 2. místa OP Znojmo do KP II. B, i když soutěž nebyla dohrána
- zveřejnění termínů přihlášek,  plateb startovného a rozdělení družstev do skupin v krajských 
  soutěží na webu JmŠS
- schválen Rozpis soutěží družstev JmŠS včetně předběžného rozdělení družstev do skupin KP II. 
- losovací schůze bude 20.září 2020 v 10.00 hod.
           

15. Ukončení schůze

Předsedkyně JmŠS Radka Slepánková ukončila schůzi VV a STK JmŠS ve 20:25 hod 

  

Zapsal: Petr Trávníček                                                            

Ověřil a doplnil: David Hampel             
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