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Jihomoravský šachový svaz
Zámečnická 2, 601 73  Brno
Zápis z 1. schůze VV JmŠS
konané v Brně dne 24.6.2002

Přítomni:	Buchníček Petr, Ciprys David, Hurta Miroslav, Látal Jiří
Nepřítomni:	Gorčák Jan, Talpa Pavel, Trávníček Petr

Schůzi zahájil D. Ciprys v 16,30 hodin.

Program:
1.	Zápis z ustavující konference JmŠS, kontrola úkolů (Látal)
2.	Schválení programu schůze
3.	Zpráva předsedy o aktuálním vývoji od ustavující konference JmŠS (Ciprys)
4.	Závěry z valné hromady JmKS ČSTV, z jednání s předsedou Rady JmKS ČSTV o využití služeb krajského pracoviště (Ciprys + Látal)
5.	Rozhodnutí o způsobu zabezpečení právní subjektivity JmŠS (Ciprys)
6.	Rozhodnutí o zřízení účtu JmŠS, podpisové vzory (Ciprys)
7.	Bližší rozdělení kompetencí a pravomocí v rámci VV JmŠS (Ciprys)
8.	Rozhodnutí o výši a způsobu vyplácení náhrad za výkon funkce ve VV JmŠS (Ciprys)
9.	Zřízení internetových stránek JmŠS, personální a finanční zabezpečení (Buchníček)
10.	Možnosti příspěvků z rozpočtu Komise sportu Rady JMK na období 1.9.–31.12.2002 (Ciprys)
11.	Informace o přípravě soutěží družstev ročníku 2002/2003 a chystané reformě soutěží od ročníku 2003/2004 (Ciprys)
12.	Informace o soutěžích mládeže (Hurta)
13.	Různé (Všichni)

Usnesení:
U-01/01/02
VV JmŠS bere na vědomí zápis z Ustavující konference JmŠS konané v Brně dne 10.4.2002.
Ze zápisu vyplývají pro činnost VV JmŠS tyto hlavní úkoly:
1.	Upřesnit náplň činností jednotlivých členů VV.
2.	Upřesnit zejména příjmovou stránku rozpočtu JmŠS - to bude jasné až po definitivním vyrovnání závazků a pohledávek MŠS, tj. v hrubých číslech ještě v červnu, definitivně až v listopadu po přeboru Moravy a Slezska mládeže.
3.	Seznámit oddíly a okresy s rozhodnutím konference o způsobu delegace na příští konferenci JmŠS, o zavedení krajských členských příspěvků a o požadavku zřídit oficiální oddílovou mailovou schránku pro komunikaci s JmŠS.
U-02/01/02
VV JmŠS schvaluje program 1. schůze VV JmŠS.
U-03/01/02
VV JmŠS bere na vědomí zprávu předsedy JmŠS o aktuálním vývoji od Ustavující konference JmŠS. Hlavní body zprávy:
1. Stav registrací k rozhodnému datu zániku MŠS 31.5.2002:
OŠS Blansko:	12 oddílů, 194 členů; 	Babylon Němčice – nezaplaceny příspěvky, ŠK Lipůvka - nezaplaceny zvýšené příspěvky
OŠS Brno-město:	10 oddílů, 469 členů;	ŠK Černovice – nezaplaceny příspěvky
OŠS Brno-venkov:	10 oddílů, 142 členů;	Dolní Kounice – nezaslán seznam
OŠS Břeclav:		11 oddílů, 199 členů;	Sokol Vranovice – nezaslán seznam
OŠS Hodonín:		13 oddílů, 291 členů
OŠS Vyškov:		9 oddílů, 191 členů
OŠS Znojmo:		6 oddílů, 123 členů
2. Závěry z valné hromady JmKS ČSTV.
Valná hromada jihomoravského krajského sdružení ČSTV proběhla dne 10.6.2002 v Brně Za JmŠS byl přítomen D. Ciprys s hlasem rozhodujícím a J. Látal s hlasem poradním. Jednalo se zejména o rozpočtu na rok 2002 a zastoupení ve Sportovní komisi Rady jihomoravského kraje, která rozhoduje o rozdělování sportovních prostředků z rozpočtu kraje. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný s tím, že veškeré prostředky půjdou na provoz sdružení na Zámečnické ulici. To znamená, že sdružení samo nebude jakkoli přispívat sdruženým subjektům přímo finančně. Zabezpečí však ve svém sídle bezplatně servis sdruženým krajským svazům, tj. zejména poštu, telefon a schůzovní, eventuálně školící místnosti. Dále zabezpečí vedení účetnictví. Z 33 sdružených krajských svazů má 5 samostatné kanceláře. Není zcela vyloučeno, že koncem roku čerpání rozpočtu převýší příjmy a Rada JmKS je pak pověřena rozúčtovat tyto zvýšené náklady jednotlivým svazům. Sportovní komise Rady JmK byla ustavena zcela nedávno a na konferenci bylo ostře kritizováno, že v ní ČSTV nemá oficiální zastoupení. Tato komise je však (stejně jako jiné komise) politickým orgánem obsazovaným dle stranické parity. Pro nás je potěšitelné, že jejím členem byl jmenován ekonom a předseda ligového Thermopolu Hustopeče Luboš Kuchynka. Jinak mají šachy na Zámečnické dobrou pozici zejména díky panu Látalovi. Méně už vahou své členské základny. Mezi 96 sporty zaujímají až 15. místo.
3. Registrace JmŠS jako samostatného právního subjektu.
Dne 16.4.2002 byl JmŠS zaregistrován ČSÚ v Brně s IČ 70965439.
4. Závěry z jednání s předsedou Rady JmKS ČSTV o využití služeb krajského pracoviště.
Krajské pracoviště ČSTV nabízí JmŠS standardní služby zdarma. Pokud bude JmŠS samostatným právním subjektem (dle duchu stanov a už přiděleného IČ), musí být jeho účetnictví včetně daňového přiznání zpracováváno zvlášť od ostatních subjektů. Dle předsedy JmKS takto zatím působí jen několik málo sportů. Ostatní právně zastřešuje JmKS a jejich agenda se vede dohromady. JmKS osamostatňování svazů nepodporuje, vzrůstají náklady při i tak napnutém rozpočtu a jednoznačně preferuje činností v rámci JmKS. 
5. Možnosti příspěvků z rozpočtu Komise sportu Rady JMK na období 1.9.–31.12.2002.
Dne 20.6. mělo zastupitelstvo kraje schválit pravidla pro přidělování grantů, zápis z jednání zatím není k dispozici (www.kr-jihomoravsky.cz, www.jmskoly.cz) . Předpokládá se, že žádosti budou muset být podány od 1. Do 31.7., vyhodnotí se v srpnu a prostředky (v celkové výši cca 1,5mil Kč) budou moci být čerpány od září do prosince. Dále se předpokládá, že žádat bude možno o příspěvky na regionální i celostátní akce, zejména ty, které jsou zaměřeny na mládež a sport pro všechny. Dotace by měla být do výše 50% prokázaných nákladů. V roce 2003 by měly být granty i na talentovanou mládež, na činnost subjektů a na údržbu a obnovu tělovýchovných zařízení.
6. Informace o přípravě soutěží družstev ročníku 2002/2003 a chystané reformě soutěží od ročníku 2003/2004.
Po velmi dlouhých diskusích bylo v STK ŠSČR dohodnuto, že způsob řízení v sezóně 2002/2003 proběhne stejně jako v minulosti, tj. jednotný rozpis bude vydán pro všechny tři úrovně soutěží. Samozřejmě bude nyní společný pro soutěže bývalého ČŠS a MŠS, ovšem změny budou poměrně malé. Nejvíce viditelné je asi přejmenování dosavadní divize na 2. moravskoslezskou ligu pro názvoslovnou kolizi se stejnojmennou českou soutěží jiné úrovně. Rozpis bude distribuován od pondělka 24.6. z Prahy všem oddílům startujícím ve vyšších soutěžích.
U-04/01/02
VV JmŠS schvaluje změnu v zajištění právní subjektivity JmŠS. Ukládá předsedovi JmŠS zrušit registraci subjektu s IČ 70965439 a pokračovat v činnosti v rámci Jihomoravského krajského sdružení ČSTV s IČ 70925909. Z: Ciprys, T: 31.7.2002.
U-05/01/02
VV JmŠS stanovuje zodpovědnosti členů VV JmŠS za následující oblasti (další povinnosti dalším členům VV JmŠS budou doplňovány postupně):
Ciprys David – předseda, styk s vyššími i nižšími složkami (ŠSČR + OŠS)
Látal Jiří – místopředseda, zastupování předsedy, styk s krajským sdružením ČSTV
Buchníček Petr – STK, rozhodčí, koordinace tvorby a provozu internetových stránek
Hurta Miroslav – mládež
U-06/01/02
VV JmŠS ukládá předsedovi JmŠS zpracovat adresář VV JmŠS. Z: Ciprys, T: do příští schůze.
U-07/01/02
VV JmŠS pověřuje předsedu STK vypsat konkurz na zpracovatele internetových stránek JmŠS a webmastera JmŠS. Z: Buchníček, T: 30.6.2002.
U-08/01/02
VV JmŠS ukládá předsedovi KM rozeslat na OŠS propozice Sportovní ligy v šachu (Přeboru škol) neprodleně po vyjasnění spolupráce s ASŠK. Z:Hurta, T:31.8.2002.
U-09/01/02
VV JmŠS ukládá předsedovi JmŠS zajistit razítka JmŠS. Z: Ciprys, T: do příští schůze.
U-10/01/02
VV JmŠS ukládá předsedovi JmŠS a předsedovi KM zjistit termíny vyhlášení grantů na sportovní činnost z rozpočtu Jihomoravského kraje a po vyhlášení grantů je neprodleně zveřejnit. Z: Ciprys, Hurta, T: 1.7.2002.
U-11/01/02
VV JmŠS ukládá předsedovi a místopředsedovi JmŠS konkretizovat způsob využití služeb krajského pracoviště ČSTV, zejména možnosti rozesílání pošty. Z: Ciprys, Látal, T: 31.7.2002.
U-12/01/02
VV JmŠS ukládá předsedovi JmŠS konkretizovat pravidla nakládání s finančními prostředky JmŠS. Z: Ciprys, T: 31.7.2002.
U-13/01/02
VV JmŠS ukládá předsedovi JmŠS zjistit možnosti jmenování nových ústředních rozhodčí z řad členů JmŠS a doporučit komisi rozhodčích ŠSČR více využívat k delegacím k utkáním MSL mladé rozhodčí, zejména úspěšné účastníky semináře a školení rozhodčích I. třídy v Ostravě. Z: Ciprys, T: 31.7.2002.

Schůzi ukončil předseda JmŠS D. Ciprys v 19,30 hodin.

Zapsal: David Ciprys, v.r.						Zápis ověřil: Jiří Látal, v.r.

Přílohy zápisu:


V Brně 30.6.2002	

