
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, AS Klub, ulice Veslařská, dne 19. 6. 2013

Přítomni: Hampel David, Myšulka Jiří, Chmelíček Bronislav (hospodář), Gorčák Jan, Točev
Dosi,  Radka  Slepánková, Nováková  Vladimíra,  Ciprys  David,  Benák  Jaroslav,
Hurta Miroslav 

Omluven:       Trávníček Petr

Program schůze:

1. Schválení programu schůze

2. Zápis z Konference JmŠS 2013, kontrola úkolů (Hampel)

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

4. Směrnice pro limity pokladní hotovosti a pro limity podpisových práv (Chmelíček)
5. Čerpání rozpočtu JmŠS (Chmelíček)

6. Zhodnocení  soutěží  družstev  ročníku  2012/2013  z  pohledu  vedoucích  soutěží  a  předsedy  STK,

schválení odměn vedoucím soutěží (vedoucí soutěží, Myšulka, Hampel)

7. Konkurzy na pořadatele soutěží JmŠS (Nováková, Hampel)

8. Odměna za agendu s konkurzy na soutěže JmŠS.

9. Převod soutěže – ŠK Jezdci Jundrov

10. Rozpis soutěží družstev JmŠS na sezónu 2013/2014 včetně obsazení skupin KP II. (Myšulka, všichni)

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

12. Školení a seminář rozhodčích 2013 (Benák)

13. Informace z Komise mládeže (Hurta)

14. Dotace MŠMT pro oddíly a krajská tréninková centra mládeže (Hampel, Chmelíček)

15. Různé - informace z ŠSČR, okresů apod.

16. Ukončení schůze cca ve 21,00 hodin



Průběh schůze VV

17:45 Zahájení schůze. 

Předseda JmŠS David Hampel uvítal přítomné členy VV a STK JmŠS a provedl zahájení
schůze. Schválen byl program schůze. 

            Přítomno je 10 členů VV a STK JmŠS, schůze je usnášení schopná. K přijetí rozhodnutí
je nutná nadpoloviční většina přítomných členů VV a STK JmŠS tj. 6 hlasů.

             

18:00 Zápis z Konference JmŠS 2013, kontrola úkolů (Hampel, Chmelíček)
            Usnesení Konference – IV. Konference JmŠS ukládá:

1. Zprávu o činnosti VV, jednotlivých komisí, zprávu o hospodaření a návrh rozpočtu
vyvěsit  na  krajský  web  nejpozději  týden  před  konferencí  pod  sankcí  200,-  Kč
u každého  zodpovědného  funkcionáře.  –  Toto  bude  kontrolováno  před  příští
Konferencí JmŠS.

2. Vypracovat vlastní směrnici pro limity pokladní hotovosti a pro limity podpisových
práv.  –  Hospodář  JmŠS předložil  návrh  směrnice  k diskusi  v rámci  samostatného
bodu jednání.

18:15 Aktuální stav registrace oddílů, příjmy z členských příspěvků (Chmelíček, Hampel)

Pokles  ve  většině  okresů,  celkový  mírný  pokles  členů  JmŠS,  mírně  pozitivní  trend
u mládeže.  

  
18:20 Čerpání rozpočtu JmŠS (Chmelíček)

18:25 Zhodnocení  soutěží  družstev  ročníku  2012/2013  z  pohledu  vedoucích  soutěží

a     předsedy  STK,  schválení  odměn  vedoucím  soutěží  (vedoucí  soutěží,  Myšulka,  

Hampel)

Diskuse ohledně termínu a formy vydávání  zpráv z kola,  vedoucí  budou kontrolováni
a popřípadě upomínáni předsedou STK.

18:40 Konkurzy na pořadatele soutěží JmŠS (Nováková, Hampel)
Upřesněny  podmínky  konkurzů  tak,  že  finanční  podpora  z JmŠS  bude  rovnoměrně
rozdělena mezi  muže a ženy.  Pořadatel  má povinnost  zpracovat  a publikovat  zprávu
z akce do následujícího dne po skončení akce. Vzhledem k absence propozic soutěží
pořádaných ŠSČR, bude postupový klíč v konkurzních podkladech formulován obecně.

19:10 Odměna za agendu s     konkurzy na soutěže JmŠS  

Bez námitek

19:15 Převod soutěže – ŠK Jezdci Jundrov

Na základě dodaných dokumentů (dohoda o převodu soutěže, přestupní lístky) schválen
start družstva ŠK Jezdci Jundrov v KPII.

19:30 Přestávka 



         
19:45 Rozpis soutěží družstev JmŠS na sezónu 2013/2014 včetně obsazení skupin KP II.

(Myšulka)

Schválen Rozpis soutěží včetně rozdělení družstev do skupin KP II. Kromě obvyklých
formálních změn je nově počet družstev ve skupinách KPII stanoven na 10 (na základě
jednání Konference JmŠS)

20:20 Zhodnocení dosud proběhlých krátkodobých krajských soutěží JmŠS (Myšulka)

          Soutěže proběhly bez závad.

20:35 Školení a seminář rozhodčích 2013 (Benák)

Tradiční školení R2 a R3 se pravděpodobně uskuteční na konci září 2013.
          

20:45 Informace z Komise mládeže (Hurta)

21:00 Dotace MŠMT pro oddíly a krajská tréninková centra mládeže (Hampel, Chmelíček)

Sestavena tabulka rozdělení dotace mezi oddíly, zvýhodněna družstva, která dodala 
podklady. Některé oddíly již částky obdržely.

21:15 Různé - informace z ŠSČR, okresů apod.
          Navrženy odměny J. Kalendovskému a N. Vyskočilovi za psaní článků na web JmŠS.

 

21:35 Závěr schůze

  

Zapsal: David Hampel

Ověřil a doplnil: David Ciprys

                                                                                                    

                                              


