USNESENÍ
konference Pardubického krajského šachového svazu
konané dne 25. ledna 2020 v Chocni

Konference PDŠS
1) bere na vědomí
a) zprávu o činnosti PDŠS za rok 2019 přednesenou předsedou Ing. Jiřím Koskem a
doplněnou zprávami jednotlivých komisí
b) zprávu Revizní komise
c) založení nového oddílu ŠK Řetůvka

2) schvaluje
a) členské příspěvky PDŠS v základní výši 100,- Kč pro členy od 19-65 let věku, 50,- Kč
pro členy do 18 a nad 65 let věku a 20,- Kč pro členy věku do 10 let (r. 2011)
b) počty delegátů na příští konferenci PDŠS a to v počtu 1 delegát na každých
započatých 50 členů oddílu (k 31. 12. 2020)
c) hospodaření PDŠS za rok 2019 se ztrátou hospodaření ve výši 2.942,90 Kč a zůstatkem
na účtu ve výši 80.968,75 Kč
d) příspěvky na paušální výdaje za rok 2019 členům VV a předsedovi RK v celkové výši
9.000,- Kč – z toho předsedovi, KM a hospodáři po 2.000,- Kč, STK 1.500,- Kč, KR,
TMK a předsedovi RK po 500,- Kč
e) rozpočet na rok 2020 ve výši částky příjmů 243.000,- Kč, výdajů 270.000,- Kč,
celkově se ztrátou 27.000,- Kč, která bude hrazena z přebytku na účtu organizace
3) rozhodla
a) o motivaci k účasti na konferenci s tím, že za účast každého zástupce (delegáta) oddílu
bude poskytnuta sleva na startovném ve výši 400,- Kč
4) volí
a) předsedu PDŠS pana ing. Jiřího Koska a ostatní členy VV pány Františka Janečka,
Mgr. Jiřího Krištofa, RNDR. Jaromíra Kryse, Ivo Praxe, Mgr. Mariana Sabola a
ing. Lubomíra Šilara
b) revizní komisi PDŠS ve složení ing. Miroslav Kalhous, Josef Sekyrka a ing. Emanuel
Veselý
c) delegáty na konferenci ŠSČR pány F. Janečka, K. Halbrštáta, M. Kalhouse a L. Šilara,
a náhradníka Jaroslava Hájka
5) pověřuje VV PDŠS
a) provádět potřebná opatření ke své činnosti ve smyslu závěrů a usnesení konference
včetně potřebných úprav rozpočtu

6) ukládá
a) VV PDŠS
- zajistit registraci změn ve výpisu ze spolkového rejstříku v důsledku voleb a nového
složení VV a RK
zodpovídá: předseda
- zajistit potvrzení a dodání účetní uzávěrky, zápisu a usnesení z konference do sbírky
listin spolkového rejstříku
zodpovídá: předseda
- uspořádat školení (doškolení) rozhodčích
zodpovídá: KR
- věnovat potřebnou pozornost výchově talentované mládeže
zodpovídá: KM, TMK
- provést kontrolu plateb od oddílů před losováním soutěží družstev
zodpovídá: hospodář a STK
- zabývat se diskusními příspěvky přednesenými na konferenci
zodpovídá: předseda
- zajistit obsazení osoby správce webu
zodpovídá: předseda
b) Oddílům
- dodržovat stanovené termíny a potřebné náležitosti dokumentů (např. přihlášek, faktur,
soupisek) ve sportovní i dalších oblastech činnosti

