	Zápis z ustavující konference 

	JIHOMORAVSKÉHO KRAJSKÉHO ŠACHOVÉHO SVAZU

Datum konání	: 10.dubna 2002

Místo	: Klubovna LOKOMOTIVY Brno, Rosická ulice

Účast	: Delegáti ŠS okresů začleněných do nově ustaveného VÚSC - 
                               JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Program	:

1.	Po zahájení, jež provedl krajský zmocněnec D.Lacko, schválilo plénum předložený návrh jednacího řádu a v souladu s ním probíhalo poté celé jednání konference.

Úvodem byly provedeny volby orgánů konference, tj.:
a)	pracovního předsednictva - pp. D.Ciprys, B.Chmelíček, D.Lacko
b)	zapisovatele - J.Látal
c)	ověřovatelů zápisu - B.Chmelíček a J.Novák
d)	mandátové komise - D.Hampel, P.Talpa
e)	skrutátorů - M.Hodovský a P.Šťastný
f)	návrhové komise - M.Hurta a J.Látal

2.	Mandátová komise konstatovala schopnost usnášení konference: přítomno 15 delegátů z pozvaných 21 (72%) a 4 hosté. Pouze OŠS Blansko nebyl na konferenci zastoupen.

3.	D.Lacko v krátkém referátu seznámil konferenci s posláním a závěry konference našich dosavadních územních svazů (Pardubice 23.-24.února t.r.), na níž byl ustaven jednotný ŠACHOVÝ SVAZ ČESKÉ REPUBLIKY (sestává ze 14 krajských šachových svazů - KŠS) i zvolen jeho výkonný výbor a revizní komise

4.	D.Ciprys - jako podnět k diskusi o KŠS (působnost, vazba VÚSC, na KV ČSTV atd…) poukázal na význam našeho vznikajícího KŠS, který patří mezi největší (75 oddílů a cca 1700 reg. členů). Tomu odpovídající by měla být uvědomělá součinnost široké šachové veřejnosti v přístupu k celé problematice vytváření nových strukturních vazeb aj. - Následná diskuse byla zaměřena jednak obecně - k problematice kompetence KŠS a účinných forem řízení, jednak k možnosti (účelnosti) další existence dosavadních OŠS (podmínky, postavení v nové struktuře, zásady hospodaření apod.).
Kromě zásadního souhlasu s ustavením KŠS vyplynulo z celé diskuse jednoznačné rozhodnutí zachovat - s přihlédnutím ke konkrétním místním podmínkám - dosavadní OŠS, jako nižší organizační jednotky pověřené sledováním šachového dění v místně příslušných oddílech (klubech) a hlavně koordinací jejich účasti na standardních soutěžích jednotlivců i družstev.
V dané souvislosti byl též stanoven počet 3 delegátů každého funkčního OŠS na další konference (tj. jednotně - na rozdíl od diskutované alternativy jejich rozdílného počtu, s vazbou na počet registrovaných členů jednotlivých OŠS). 

5.	Návrh rozpočtu vznikajícího KŠS předložil konferenci ke schválení D.Ciprys, a to s komentářem osvětlujícím základní principy jeho zpracování, t.j. na podkladě dosavadních zkušeností z reálného vývoje základních položek a jejich aplikace do konce roku 2002. S konstatováním určitých (v podstatě pochopitelných nejasností odpovídajících aktuální situaci) byl s návrhem rozpočtu vysloven souhlas, leč s úkolem pro posléze zvolený výkonný výbor: věnovat pozornost nezbytným úpravám, pokud si je vynutí další vývoj. Součástí diskuse o rozpočtu byla též otázka stanovení výše příspěvků oddílů pro KŠS. S výhradou konečné (celostátní) úpravy této záležitosti byl základní členský příspěvek na rok 2003 stanoven na 10,- Kč za každého registrovaného člena.

6.	Volbě VV KŠS předcházelo seznámení konference s jednotlivými kandidáty. Jejich výběr i souhlas s kandidaturou byl výsledkem celé předchozí přípravy ustavující konference. S plným souhlasem delegátů byl výbor jako celek zvolen aklamací v počtu 7 členů a možností případné kooptace (viz dále "usnesení")


7.	Návrh usnesení přednesl M.Hurta a konference (po drobných úpravách) schválila toto znění:

I.	Konference rozhodla:

1.	Podle čl. 11. Stanov Šachového svazu České republiky (ŠSČR) založit krajský šachový svaz s názvem JIHOMORAVSKÝ ŠACHOVÝ SVAZ (zkratka JmŠS)
2.	V souladu s odst. 3. čl. 11. Stanov ŠSČR zřídit nižší organizační jednotky, které budou fungovat jako dosavadní okresní šachové svazy a kontinuálně pokračovat v jejich činnosti s nezměněným názvem (zkratkou) OŠS.

II.	Konference schválila:

1.	Rozpočet JmŠS na rok 2002 dle návrhu předloženého RNDr. D.Ciprysem.
2.	Členské příspěvky oddílů pro JmŠS na rok 2003 ve výši 10,- Kč za člena. Tyto příspěvky budou prominuty těm oddílům, které budou schopny udržovat kontakt s JmŠS formou elektrnické pošty a do 31.12.2002 sdělí příslušnou kontaktní e-mailovou adresu.
3.	Klíč zastoupení OŠS na konferenci JmŠS v roce 2003 v počtu 3 delegátů za každý OŠS.

III.	Konference zvolila:

1.	Výkonný výbor ve složení:                                                      OŠS

Předseda 	: 	RNDr. 	David Ciprys                 	Břeclav
Místopředseda	: 		Jiří Látal 		Brno-město
Hospodář	: 		Pavel Talpa		Znojmo
Předseda STK	:	 ing. 	Petr Buchníček 	Brno-město
Předseda KM	: 		Miroslav Hurta 	Brno-venkov
Členové VV	: 		Jan Gorčák 		Vyškov
			Petr Trávníček 	Hodonín

2.	Revizní komisi ve složení:
			Josef Lahodný 	Znojmo
			Pavel Šťastný 	Břeclav
			Stanislav Vémola 	Vyškov

IV.	Konference vzala na vědomí:

1.	Zprávu o přípravách ustavení KŠS přednesenou krajským zmocněncem D.Lackem a RNDr. D.Ciprysem
2.	Volbu P.Šťastného předsedou revizní komise JmŠS.

8.	Závěr konference s vyslovením naděje na plodnou spolupráci provedl předseda JmŠS - D.Ciprys.
 
 
                                                                                             Zapsal: J. Látal


                                                                                              Ověřili: B.Chmelíček, J.Novák





