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Zápis ze schůze VV MKŠS č. 1/2021 
ze dne 6. 1. 2021 konané online 

 
Přítomní: Novák, Záruba, Fabík, Kopec, Neděla, Záleský 
Omluveni: Kniezková 
Hosté:     
 
 
Program: 
1) Kontrola úkolů 
2) Informace z komisí 
3) Příprava konference 
4) Ostatní a různé 
 
 
Ad 1) 
Úkoly průběžně plněny. Nadále probíhá úkol dodat zprávy komisí za rok 2020. Zprávy budou dodány 
nejpozději do 10. 1. 2021. 
 
Ad 2) 
STK:   
16. 1. 2021 se bude konat porada předsedů krajů s VV ŠSČR na které se projedná téma co dále 
s aktuálně přerušenými soutěžemi ŠSČR a dopadů na Krajské soutěže. 
Konkurzy na pořádání soutěží MKŠS budou vyhlášeny až v únoru, kdy bude snad jasnější vývoj 
epidemiologické situace. 
 
TMK: 
Předseda informoval o školeních trenérů 3. a 4., jejichž pořádání spadá pod Kraje a o tom, že na jejich 
pořádání ŠSČR nepřispívá. Školení 4. třídy je možno absolvovat online. 
 
KR: 
S ohledem na pandemii Covid-19 bude všem rozhodčím, kterým končí licence, tato licence 
prodloužena o rok. 
 
KM: 
Druhý turnaj GP mládeže v rapid šachu v Ostravě byl přeložen na 30. 1. 2021 z důvodů aktuálním 
epidemiologickým nařízením. Pokud budou tato nařízení přetrvávat, bude turnaj zrušen.  
 
Ad 3) 
VV MKŠS projednal čerpání rozpočtu z roku 2020. Vzhledem k neuskutečnění spousty akcí a zaslání 
dotace na činnost kraje od ŠSČR na rok 2021 ještě v roce 2020 byl konečný hospodářský výsledek: 
260.955 Kč místo schváleného plánu – 111.700 Kč. 
Na rok 2021 bude konferencí navrhován rozpočet s deficitem -77.200 Kč a návrh zvýšení členských 
příspěvků u mládeže do 10 let z 20 Kč na 50 Kč a u ostatních ze 100 Kč na 150 Kč. 
Všechny materiály budou zaslány delegátům předem i s návrhem na usnesení.  
VV MKŠS schválil, že v případě pokračujících opatření s ohledem na Covid-19 a nemožnosti se setkat 
osobně, bude konference formou videokonference a hlasování o usnesení emailem. 
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VV MKŠS schválil jednací řád konference včetně způsobu hlasování. 
Všechny materiály k videokonferenci připraví Petr Záruba do 16. 1. 2021. 
 
Ad 4) 
Žádné informace v tomto bodě. 
 
 
Termín a místo příští schůze bude upřesněn na základě aktuální epidemiologické situaci.  
 
 
Zapsal: Jiří Novák 
 
Ověřil: Petr Záruba 
 


