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Jihomoravský šachový svaz
Zámečnická 2, 601 73  Brno
Zápis ze schůze VV JmŠS č.2/2002
konané v Brně dne 16.9.2002

Přítomni:	Buchníček Petr, Ciprys David, Gorčák Jan, Hurta Miroslav, Látal Jiří, Trávníček Petr
Nepřítomni:	Talpa Pavel
Hosté:	Plch Josef (vedoucí ObP jih B), Kubíček Pavel (vedoucí ObP jiv C), Macharáček Šimon (webmaster JmŠS)

Schůzi zahájil D. Ciprys v 16,30 hodin.

Program:
1.	Zápis z 1. schůze JmŠS, kontrola úkolů (Ciprys, Látal)
2.	Schválení programu schůze
3.	Zpráva předsedy o aktuálním vývoji od 1. schůze JmŠS (Ciprys)
4.	Rozhodnutí o struktuře krajských soutěží družstev od soutěžního ročníku 2003/2004 (Ciprys)
5.	Koncepce internetových stránek JmŠS včetně finančního zabezpečení této činnosti (Buchníček)
6.	Pravidla hospodaření s finančními prostředky JmŠS, pravidla spolupráce s krajským pracovištěm ČSTV (Ciprys)
7.	Různé (Všichni)

Usnesení:
U-01/02/02
VV JmŠS schvaluje zápis 1. schůze VV JmŠS. Kontrola plnění usnesení:

U-01/01/02 Úkoly z Ustavující konference JmŠS konané v Brně dne 10.4.2002 - usnesení trvá.
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-03/01/02 Zpráva předsedy JmŠS o aktuálním vývoji. Usnesení trvá.
Stav registrací:
OŠS Blansko: Babylon Němčice – nezaplaceny příspěvky, ŠK Lipůvka - nezaplaceny zvýšené příspěvky
OŠS Brno-město:	ŠK Černovice – nezaplaceny příspěvky
OŠS Brno-venkov:	Dolní Kounice – nezaslán seznam
OŠS Břeclav:		Sokol Vranovice – nezaslán seznam
Příspěvky z rozpočtu Komise sportu Rady JMK na období 1.9.–31.12.2002.

U-04/01/02 Změna v zajištění právní subjektivity JmŠS - usnesení splněno.
Dne 15.8.2002 byla zrušena registrace subjektu s IČ 70965439 a JmŠS dále pokračuje v činnosti v rámci Jihomoravského krajského sdružení ČSTV s IČ 70925909.

U-06/01/02 Adresář VV JmŠS - usnesení splněno, adresář vytvořen.

U-07/01/02 Konkurz na zpracovatele internetových stránek JmŠS a webmastera JmŠS - usnesení splněno, konkurz vypsán.

U-08/01/02 Rozeslání propozic Sportovní ligy v šachu (Přeboru škol) - usnesení splněno, propozice rozeslány.

U-09/01/02 Razítka JmŠS - usnesení trvá.

U-10/01/02 Zveřejnění podmínek grantů na sportovní činnost z rozpočtu Jihomoravského kraje - usnesení splněno, podmínky zjištěny a rozeslány možným pořadatelům.

U-11/01/02 Konkretizace využití služeb krajského pracoviště ČSTV - usnesení splněno - viz materiál Zásady pro využití služeb ČSTV Jihomoravským šachovým svazem.

U-12/01/02 Pravidla nakládání s finančními prostředky JmŠS - usnesení splněno - viz materiál Zásady pro využití služeb ČSTV Jihomoravským šachovým svazem.

U13/01/02 Možnosti jmenování nových ústředních rozhodčí z řad členů JmŠS, doporučení komisi rozhodčích ŠSČR více využívat k delegacím k utkáním MSL mladé rozhodčí, zejména úspěšné účastníky semináře a školení rozhodčích I. třídy v Ostravě - usnesení splněno. Na ústřední rozhodčí navrženi Petr Buchníček, Radek Sluka a Bronislav Chmelíček, s usnesením JmŠS seznámen vedoucí 1.MSL pan Kořínek. 
U-02/02/02
VV JmŠS schvaluje program 2. schůze VV JmŠS.
U-03/02/02
VV JmŠS potvrzuje své rozhodnutí učiněné per rollam a jmenuje Šimona Macharáčka zpracovatelem internetových stránek JmŠS a webmasterem JmŠS. 
U-04/02/02
VV JmŠS pověřuje předsedu JmŠS přípravou smlouvy s webmasterem JmŠS. Z: Ciprys, T: do příští schůze.
U-05/02/02
VV JmŠS vzal na vědomí rozhodnutí VV ŠSČR o přechodu na nové uspořádání soutěží družstev (2 postupy z jižní Moravy do 2. moravskoslezské ligy) a rozhodnutí Šachového svazu Zlínského kraje o zřízení krajského přeboru ŠSZK v krajských hranicích už od sezóny 2003/2004.
VV JmŠS posoudil návrhy na strukturu krajských soutěží od sezóny 2004/2004. Vzhledem k potřebě integrovat do jihomoravských soutěží družstva šachově vyspělého okresu Hodonín, získal jednoznačnou podporu návrh na zřízení dvoustupňového krajského přeboru. Z možných variant schválil VV JmŠS poměrem hlasů 5 pro - 1 proti následující uspořádání:
Oblastní přebor jih B a Oblastní přebor jih C se transformují do Jihomoravského krajského přeboru I. třídy a dvou skupin Jihomoravského krajského přeboru II. třídy. K těmto družstvům budou přiřazena družstva územně náležející do Jihomoravského kraje startující v Oblastním přeboru střed C a sestupující z 2. Moravskoslezské ligy střed. V Jihomoravském krajském přeboru I. třídy mají právo účasti družstva sestupující z 2. ligy a družstva umístěná na 2., 3., případně dalších místech pořadí Oblastních přeborů jih B a C a Oblastního přeboru střed C až do celkového počtu 12 družstev. Právo účasti v Jihomoravském krajském přeboru II. třídy mají vítězové okresních přeborů a zbylá družstva Oblastních přeborů jih B a C a Oblastního přeboru střed C. Pokud těchto družstev bude více než 24, sestoupí do okresních přeborů družstva umístěná na 12., případně dalších místech.
Výhrady k této variantě vyjádřil předseda KM pan Hurta, který za lepší variantu krajského přeboru II. třídy považuje zřízení 4 skupin po 8 družstvech se systémem každý s každým v základní skupině a čtyřkolovou nadstavbovou soutěží.
Schůzi ukončil předseda JmŠS D. Ciprys v 19,00 hodin.
Zapsal: David Ciprys, v.r.						Zápis ověřil: Jiří Látal, v.r.
Přílohy zápisu:	1. Adresář VV JmŠS
		2. Zásady pro využití služeb ČSTV Jihomoravským šachovým svazem
		3. Dodatek Rozpisu soutěží družstev řízených ŠSČR


V Brně 29.9.2002

