
USNESENÍ 

konference Pardubického krajského šachového svazu  

konané dne 19. března 2022 v Chocni 
 
Konference PDŠS 

 

1) bere na vědomí  

 

a) zprávy o činnosti PDŠS za rok 2020 a za rok 2021 přednesené předsedou Ing. Jiřím Koskem a 

doplněnými zprávami jednotlivých komisí 

b) zprávu Revizní komise za rok 2020 a za rok 2021 

 

2) schvaluje 

 

a) členské příspěvky PDŠS na rok 2023 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. 2014) 

b) počty delegátů na příští konferenci PDŠS a to v počtu 1 delegát na každých započatých 50 členů oddílu 

(k 31. 12. 2022) 

c) hospodaření PDŠS za rok 2020 se ziskem hospodaření ve výši 153.163,- Kč a zůstatkem na účtu ve výši 

234.131,75 Kč 

d) hospodaření PDŠS za rok 2021 se ziskem hospodaření ve výši 3.056,- Kč a zůstatkem na účtu ve výši 

237.187,75 Kč  

e) příspěvky na paušální výdaje za rok 2022 členům VV a předsedovi RK v celkové výši  15.000,- Kč – 

z toho předsedovi, KM, hospodáři a STK po  3.000,- Kč, KR,  TMK a předsedovi RK po 1.000,- Kč 

f) rozpočet na rok 2022 ve výši částky příjmů 190.000,- Kč, výdajů  309.000,- Kč, celkově se ztrátou 

119.000,- Kč, která bude hrazena z přebytku na účtu organizace 

 

3) rozhodla 

a) o motivaci k účasti na příští konferenci s tím, že za účast každého zástupce (delegáta) oddílu bude 

poskytnuta sleva na startovném ve výši 400,- Kč 

  

4) volí    do VV nového člena pana ing. Martina Šmajzra  

      

5) pověřuje VV PDŠS 

       provádět potřebná opatření ke své činnosti ve smyslu závěrů a usnesení konference  

včetně potřebných úprav rozpočtu 

 

6) ukládá 

 

a) VV PDŠS 

 

     - zajistit doplnění chybějících dokladů do výpisu ze spolkového rejstříku dle platné   

       legislativy 

              zodpovídá: předseda 

     - zajistit potvrzení a dodání účetní uzávěrky, zápisu a usnesení z konference do sbírky 

  listin spolkového rejstříku  

zodpovídá: předseda   

     - uspořádat školení (doškolení) rozhodčích a trenérů  

        zodpovídá: KR,  TMK 

     - věnovat potřebnou pozornost výchově talentované mládeže 

                                                                                                                  zodpovídá: KM, TMK  

     - zabývat se diskusními příspěvky přednesenými na konferenci  

                                                                                                                  zodpovídá: předseda 

 

   

b) Oddílům 

 

-  dodržovat stanovené termíny a potřebné náležitosti dokumentů (např. přihlášek, faktur,  

    soupisek) ve sportovní i dalších oblastech činnosti 

- získat kandidáty do VV a RK na příští volební období 

 

    


