
Zápis z volební konference Městského šachové svazu
Ostrava

Termín konání: 21. 9. 2021 od 17:00 

Místo: Areál TJ Ostrava, Varenská ulice

Přítomni
• Didi Jan (delegát)

• Broskevič Lumír (delegát)

• Raiman Tom (delegát)

• Dostál Radim

• Dostál Petr (delegát)

• JUDr. Ludvová Marie (delegát)

• Štefan Aleš (delegát)

• Obertan Milan (delegát)

• Nešpor Ivan

• Barčík Petr

• Kudla Richard

• Novotný stanislav (delegát)

• Sudolský Jan  (delegát)

• Kusák Lubomír

Kompletní prezenční listina je přílohou zápisu.

Zápis

1. Zahájení

Konferenci zahájil v 17:00 dosavadní předseda VV MěSS Ostrava Radim Dostál.

2. Volba pracovního předsednictva a schválení programu jednání

Předsedajícím byl jednohlasně zvolen Petr Dostál (ŠK Slavoj Poruba). Program volební konference 
byl jednohlasně schválen. Program volební konference je v příloze.

3. Volba tří-členných komisí, mandátově – volební a návrhové (řídící 
komise)

Byli zvoleni následující členové komisí:

I.) Návrhová komise: Dostál Petr, Štefan Aleš, Nešpor Ivan



II.) Mandátová komise: JUDr. Ludvová Marie, Barčík Petr, Obertan Milan

4. Zpráva o činnosti MěŠS Ostrava, zpráva revizní komise

Jan Didi přečetl zprávu předsedy revizní komise Ladislava Kopce, který byl omluven z účasti na 
konferenci pro pracovní povinnosti.

Radim Dostál přednesl zprávu o činnosti MěSS Ostrava

5. Zpráva mandátové komise (vedoucí mandátové komise)

Předsedkyně mandátové komise konstatovala, že chybí delegáti ze dvou oddílů z celkového počtu 
11ti pozvaných. Konference je usnášeníschopná.

Poznámka: Delegát Šachového spolku Polanka nebyl samotnému hlasování přítomen.

6. Schválení volebního řádu konference

Volební řád konference byl jednohlasně přijat. Volební řád konference je v příloze zápisu.

7. Představení navržených kandidátů (řídící konference)

Řídící konference Petr Dostál představil následující kandidáty do VV MěSS Ostrava:

1. Radim Dostál (současný předseda VV)

2. Jan Didi (současný člen VV)

3. Lumír Broskevič (současný člen VV)

4. Richard Kudla (ŠK Slavoj Poruba – nově navržený člen)

8. Provedení volby VV MěŠS Ostrava

Navržený výkonný výbor byl schválen 100% hlasů delegátů.

9. Diskuze a různé

1. Přítomní zástupci ŠK Šenov informovali přítomné o šachovém táboře, který ŠK Šenov 
pořádal.

2. Nově zvolený člen VV Richard Kudla informoval přítomné o možnostech školení 
rozhodčích.

3. Byla prodiskutována situace s pandemií nemoci Covid-19 v souvislosti s pořádáním soutěží 
družstev pořádaných MěŠS Ostrava.

10. Zpráva návrhové komise a schválení usnesení (vedoucí návrhové 
komise)

Konference jednomyslně přijala následující usnesení:

2021/1: Konference ruší revizní komisi MěSS Ostrava. Stejně jako v jiných okresech MKŠS bude 
povinnosti revizní komise plnit revizní komise krajského šachového svazu.



2021/2: VV MěŠS Ostrava minimálně 1x ročně svolá schůzi rozšířeného výkonného výboru, při 
která dá přítomným k nahlédnutí výpisy z účtu MěSS Ostrava. Bude-li to možné, bude tato schůze 
spojená s losovací schůzí.

2021/3: Konference rozhodla o vrácení startovného a poplatků za zápočet na Elo zaplacených 
oddílem HTJ Odra na sezónu 2020/21.

2021/4: Konference pověřila VV MěSS Ostrava organizováním školení rozhodčích minimálně III. 
Třídy pro oddíly MěŠS Ostrava.

2021/4: VV MěŠS podpoří částkou 1600Kč okresní přebor v rapid šachu pořádaným ŠK Šenov. 
Finanční prostředky budou použity na ceny v kategorii pro hráče z oddílů okresu Ostrava.

Usnesení byla konferenci jednoznačně přijata.

11. Losování soutěží družstev

Výsledek losování soutěží družstev je samostatnou přílohou.

12. Závěr

Konferenci ukončil nově zvolený předseda VV Radim Dostál.

Zapsal: Radim Dostál

Schválili: Jan Didi, Richard Kudla
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