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Datum: 23. 4. 2021 Čas schůzky: 22:51 hodin Místo: Teplice, 28. října 420/4 

 

Schůzku svolává Milan Maščák 

Typ schůzky Neveřejná 

Zapisovatel Jiří Kalužný 

Účastníci Milan Maščák, Petr Horák, Pavel Chrz, Jiří Kalužný 

Omluven Jan Chudina, Jiří Křivský 

Hosté Nikdo 

Program jednání 1. Výkonný výbor 
- zajištění pracovníka na grantovou činnost  
- příprava termínového kalendáře 2021/2022  

2. Hospodaření 
- výplata dotace VV 
- úhrada plateb (ChessBase) 
- zrušení BÚ MMB 
- předání zálohy SW Pohoda po uzávěrce  
- návrh způsobu práce pro platby DPP 
- návrh způsobu práce plnění plateb klubů ÚKŠS  
- zpracování vystavených DPP 2021 (proplacení, podpis)  
- výplata STK na ceny KP online RAPID a BLESK 2020/2021 
- průběžné čerpání rozpočtu 2021 (výsledky hospodaření 

průběžně za rok 2021)  
3. KM 

- příprava mládežnických a juniorských soutěží na sezónu 
2021/2022 

4. STK 
- příprava soutěží dospělých 2021/2022  

5. KR 
- školení rozhodčích 

6. TMK 
- čerpání dotace na podporu TMK  
- předkládání návrhů rozpočtů k  pořádaným akcím 
- předkládání výkazů k individuálním tréninkům  

- návrh na trenérské smlouvy s platností na celý rok 
7. Ostatní 

- diskuse 
 

 

 

 

 

VV 

 

Zápis z jednání Termín 

- ZAJIŠTĚNÍ PRACOVNÍKA NA GRANTOVOU ČINNOST  
VV hledá spolupracovníka na posici předsedy grantové komise. Členové ÚKŠS mohou 
dávat své tipy. 

- PŘÍPRAVBA TERMÍNOVÉHO KALENDÁŘE 2021 /2022 
- Termínový kalendář bude na sezónu 2021/2022 připravován ve spolupráci s  Vladimírem 

Hadrabou z Teplic. 
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Hospodaření 

 

Zápis z jednání Termín 

- VÝPLATA DOTACE VV 
VV obdržel pro rok 2021 na svou činnost dotaci  od ŠSČR již v roce 2020 pod názvem 
COVID-19. 
Tato dotace bude použita na činnost VV v  roce 2021. 
  

- Úhrada plateb (ChessBase) 
Chybí poslední platba, která bude uhrazena do konce dubna 2021.  

 
- Zrušení BÚ MMB 

O zrušení BÚ u MMB bude VV rozhodovat na některém z  dalších svých jednání.  
 

- Předání zálohy SW Pohoda po uzávěrce  
Hospodář je domluven s  účetní paní Fedorkovou na předání po 3. 5. 2021.  

 
- Návrh způsobu práce pro platby DPP 

DPP budou uzavřeny na celý kalendářní rok.  
Výplaty DPP budou prováděny dle výkazů.  
 

              -     Návrh způsobu práce plnění plateb klubů ÚKŠS  
                    Platby oddílům budou realizovány po zaslaní faktur  z oddílů. 
                 

- ZPRACOVÁNÍ VYSTAVENÝCH DPP 2021 (proplacení podpis)  
Hospodář ÚKŠS zajistí proplacení a podpis již vystavených DPP za řízení soutěží r. 
2019/2020. Dohody byly vystaveny v systému Pohoda.  
Tyto DPP byly proplaceny v 1. kvartálu 2021. 
 

- výplata STK na ceny KP online RAPID a BLESK 2020/2021  
Faktura byla pořádajícím oddílem poslána a byla zaplacena.   

 

- průběžné čerpání rozpočtu 2021 (výsledky hospodaření průběžně za rok 2021)  
Výsledky hospodaření za rok 2021 (průběžné) zatím nejsou, hospodář je přeloží na 
některém z dalších jednání VV. 

 

 

KM 

 

 Termín 

- příprava mládežnických a juniorských soutěží na sezónu 2021/2022  

KM ÚKŠS připraví soutěže mládeže a juniorů na sezónu 2021/2022 tak , jak je 
připravovala již v minulých letech. 

 

STK 

 

 Termín 

- příprava soutěží dospělých 2021/2022  

VV ÚKŠS zadal úkol nepřítomnému předsedovi STK ÚKŠS připravit soutěže dospělých 
pro sezónu 2021/2022. 

 

 

KR 

 

Zápis z jednání Termín 

- školení rozhodčích  
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Dle slov předsedy KR na konferenci 2021 bude školení rozhodčích vypsáno na podzimní 
termín roku 2021.  

 

 

TMK 

 

 Termín 

- čerpání dotace na podporu TMK  

Dle sdělení předsedy TMK je termín žádosti o dotaci z ŠSČR do 10. 5. 2021, 

Žádost zajistí předseda TMK Pavel Chrz.  

- předkládání návrhů rozpočtů k  pořádaným akcím  

Předseda TMK předal rozpočet k  letnímu soustředění 2021 hospodáři a předsedovi.  

U dalších akcí TMK bude rozpočet předán vždy před akcí hospodáři a předsedovi 
v dostatečném předstihu.  

 
- předkládání výkazů k individuálním tréninkům  

TMK ÚKŠS do 10. 5. 2021 sepíše u listiny podporovaných talentů individuální tréninků 
jejich trenéry a počty plánovaných hodin.  
Vyplácení DPP trenérům bude na základě zaslaných výkazů předsedou TMK hospodáři.  

                     
- návrh na trenérské smlouvy s  platností 1 rok 

DPP pro trenéry bude uzavřena na celý kalendářní rok a DPP budou propláceny na 
základě zaslaného výkazu předsedou TMK hospodáři.   

                   
 

 

 

Ostatní 

 

 Termín 

- diskuse 

Vzhledem k tomu, že vše bylo projednáno v jednotlivých bodech dvoudílného zasedání 
(schůze) VV, navíc k  velmi pokročilé době a velké únavě členů VV ÚKŠS, se diskuse 
smrskla na konstatování, že nikdo již diskutovat nechce.  

Přítomní si popřáli hodně štěstí a zdaru v  nadcházejících dnech a schůzi ukončili. 

 

 

Ukončení jednání: 24. 4. 2021 v 00:13 hodin 

 

Zapsal: Jiří Kalužný.  

Kontrolu provedl: Milan Maščák 

 

 


