
USNESENÍ 
Volební konference  Šachového svazu Olomouckého kraje 

Dne 25.5.2013 Olomouc 
 

 
 
Konference ŠSOK bere na vědomí: 

- Zprávu předsedy ŠSOK… přednesl  p. Fuksík     Příloha č.1 
- Zprávu předsedy komise mládeže …přednesl p Biolek    Příloha  č.2 
- Zprávu  sportovně technické komise.. přednesla pí. Navrátilová    Příloha č. 3 
- Zprávu mandátové komise  Volební konference ŠSOK … přednesl p. Čala  Příloha č. 4 

 
Konference ŠSOK schválila  
- Jednací řád konference          Příloha č. 5 
- Pracovní předsednictvo volební konference ŠSOK ve složení p. Fuksík, pí. Navrátilová, p. Vozák 
- Mandátovou komisi  p.Čala   
- Návrhová komise   p. Virgler 
Pro splnění navrhovaného programu Konference ŠSOK a její řízení  pracovním předsednictvem hlasovalo všech 20 
přítomných zástupců  šachových oddílů Olomouckého kraje. 
 
Konference ŠSOK schvaluje  
a) volbu nového předsednictva ve složení: 
 - předseda ŠSOK     p.Vozák 
 - hospodář ŠSOK     p. Gorba 
 - předseda sportovně- technické komise   p. Navrátilová 
 - předseda komise mládeže   p. Biolek 
 - člen výboru ŠSOK    p. Volek 
 - revizní komise         předseda: p.Roháč,  členové: p. Virgler , p. Hudský 
Pro zvolení  výboru ŠSOK a RK hlasovalo všech 20 přítomných  zástupců šachových oddílu Olomouckého kraje  
 
b) návrh vyrovnaného rozpočtu ŠSOK na rok 2014 v celkové výši 158 000.-Kč 
S upřesněným rozpočtem  na rok 2014 seznámí výbor ŠSOK na následující konferenci v roce 2014. 

Odpovídá hospodář ŠSOK    Splnit do 31.5.2014 
Pro návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2014 hlasovalo všech 20 přítomných  zástupců šachových oddílu 
Olomouckého kraje  
 
Konference ŠSOK ukládá: 

-předsedovi výboru ŠSOK do 1. 9. 2013 vyřešit administrativní náležitosti spojené se získáním právní 
subjektivity ŠSOK. Po získání právní subjektivity informovat o této skutečnosti  prostřednictvím el. pošty 
předsedy oddílů a zveřejnit změnu na webu Olomouckého kraje. 
 …Odpovídá předseda ŠSOK do 1.9.2013       
Pro získání  právní subjektivity ŠSOK hlasovalo všech 20 přítomných  zástupců šachových oddílů 
Olomouckého kraje  
 
- výboru ŠSOK stanovit termíny konání a připravit jednání Konference ŠSOK v následujících letech vždy 

nejpozději do konce měsíce května 
- …. Odpovídá předseda ŠSOK platí trvale. 

Pro změnu termínu konání každoroční Konference ŠSOK hlasovalo všech 20 přítomných zástupců 
šachových oddílů Olomouckého kraje. 
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