Zápis ze schůze rozšířeného VV MěŠS Ostrava č. 1/2018
ze dne 19.1.2018

Místo:
Přítomni:
Hosté:

areál TJ Ostrava, Varenská ulice v 17,30 hod.
Talla, Didi, Dostál
Obertan, Schofer, Pirhala, Ludvová, Kopec, Kudla

Program:
1. Zpráva o činnosti za rok 2017
2. Zpráva hospodáře
3. Zpráva o činnosti STK (soutěže družstev a jednotlivců)
4. Volba delegátů na krajskou konferenci (3 delegáti)
5. Různé
Ad1) Zpráva o činnosti VV MěŠS za rok 2017
Předseda VV MěŠS přednesl zprávu o činnosti VV MěŠS za rok 2017.
Zástupci ostravských oddílů a/nebo VV se sešli celkově třikrát. Na konferenci MěŠS v květnu,
na zasedání VV o letních prázdninách a na zářijové losovací schůzi soutěží družstev MěŠS. Po
delší době bylo opět uspořádáno Mistrovství jednotlivců Ostravy (12 účastníků) a pravidelné
okresní přebory škol všech tří stupňů.
Ad2) Zpráva hospodáře
Hospodář informoval přítomné o stavu podúčtu MěŠS vedeného u MKŠS. Výpis k 31.12.2017
je přílohou tohoto zápisu.
Všechna družstva zaplatila požadované vklady do soutěží. Část, patřící MěŠS, byla připsána na
náš podúčet, druhá na zápočet LOK šla na ŠSČR.
Příspěvek MKŠS na činnost MěŠS byl obdržen pouze v 50% výši z důvodu nečinnosti MěŠS
v roce 2016. V letošním roce bychom měli obdržet plnou výši příspěvku. Výše příspěvku je
odvislá do členské základny oddílů spadajících do MěŠS Ostrava.
ŠO TJ Ostrava uspořádal Mistrovství Ostravy jednotlivců a dotace na tento turnaj byl jediný
výdaj MěŠS v roce 2017.
Počáteční stav k 1.1.2017 byl 7897 Kč.
Konečný stav k 31.12.2017 byl 11731 Kč.
Velikost příspěvku pro MěŠS od MKŠS se odvíjí od členské základny. Termín hlášení členů na
ŠSČR je nejpozději do:

1. března 2018

Za oddíl, který tento termín nestihne, bude MěŠS příspěvek MKŠS krácen. Konference MěŠS
2017 ustanovila (usnesení 4/2017) od 1.1.2018 pokutu pro oddíly v jurisdikci MěŠS, které
tento termín propásnu, ve výši

500 Kč !!
Ad3) Zpráva STK MěŠS
Předseda STK MěŠS informoval přítomné o průběhu letošního ročníku soutěží družstev –
Městské soutěže a Městského přeboru.

Tabulka MP k 31.1.2018:

Tabulka MS k 31.1.2018:

V MS nyní následuje baráž.
Krátce se diskutovalo, kdo by mohl chtít postoupit z MP do KP. Probrala se možnost zapůjčení
digitálních hodin pro družstvo postupující do KS.
VV MěŠS schválil odměnu vedoucím soutěže: MP – 2400, MS - 1600.
Bylo diskutováno mírné zvýšení vkladů o 100 Kč do soutěží MěŠS. Konečné rozhodnutí bude
učiněno na slavnostním zakončení sezóny soutěží družstev 2017/18. Také bylo navrženo
v soutěžích družstev MěŠS zvýšení pokut. I toto bude rozhodnuto na zakončení sezóny.
Byla schválena dotace na Mistrovství Ostravy v rapid šachu 2018, které proběhne na turnaji
v Šenově 7.4.2018 ve výši 2000 Kč. Bude rozdělena do kategorie dospělých 1.500, 2.300,
3.200 a do kategorie do 18 let 1.500, 2.300, 3.200.
Ad4) Volba delegátů na konferenci MKŠS
Jako delegáti MěŠS na konferenci MKŠS, která proběhne 26.1.2018, byli delegování Ladislav
Pirhala, Jan Didi a Ladislav Kopec.
Na udělení plakety nebo vyznamenání MKŠS byli nominováni: Jan Kaňok, Miroslav Kozel.
Zapsal Vladimír Talla

Ověřil Jan Didi, Radim Dostál

