Zápis z konference Šachového svazu Olomouckého kraje
konané 24.května 2014
v Olomouci v Restauraci Na DlouhéŘádné zasedání nebylo usnášení schopné a tak konference proběhla v náhradním čase od 10.30
hod. dle dohodnutých pravidel.
Prezenční listina je součástí Zápisu v Příloze.
Zahájení provedl předseda ŠSOK J. Vozák
S jednacím řádem a programem konference seznámil přítomné místopředseda ŠSOK Karel Volek
Jednací řád byl schválen dle předloženého návrhu a Program konference byl upraven dle návrhu J.
Vozáka, kde došlo k přesunu některých bodů, tj. Program byl zachován, v Příloze je uveden skutečný odsouhlasený program jednání.
Po jeho schválení Karel Volek navrhl pracovní předsednictvo, pracovní předsednictvo bylo zvoleno ve složení: J. Vozák, K.Volek a A. Navrátilová.
Řízením schůze byl pověřen K. Volek
Zapisovatelem byl schválen J. Vozák.
Ověřovateli zápisu byli schváleni Rudolf Dub a Karel Virgler
Mandátová komise byla zvolena ve složení: Zdeněk Kamler a Miloslav Roháč a ta ústy Z. Kamlera seznámila přítomné delegáty o počtu přítomných delegátů a potvrdila usnášení schopnost
konference. Přítomno bylo 16 delegátů s právem hlasovat, 2 členové VV a 1 host
Návrhová komise byla schválena ve složení: Tomáš Gorba a Jaroslav Fuksík
Dalším bodem programu bylo vystoupení Pavla Šimáčka, který seznámil delegáty se změnami na
internetových stránkách a s možností zapojení.
Dalším bodem jednání byla zpráva o činnosti VV ŠSOK za uplynulé období, kterou přečetl předseda ŠSOK, J. Vozák
Zprávu o čerpání rozpočtu za uplynulé období podal hospodář Tomáš Gorba
Zprávu Revizní komise ŠSOK k hospodaření a činnosti VV za uplynulé období podal delegátům
Miloslav Roháč.
Dalším bodem byla Zpráva STK, kterou přednesla A. Navrátilová a v rámci svého vystoupení
předala ocenění nejlepším družstvům z Krajského přeboru a soutěží.
Zpráva předsedy komise mládeže byla přesunuta až na dobu po obědové přestávce
Poté proběhla diskuse k předneseným zprávám, kde nebyly podány žádné závažné výtky a podměty.
Organizační řád ŠSOK byl dalším bodem jednání. S jeho podobou nás seznámil předseda ŠSOK.
a po diskuzi, která se týkala jen názvu Okresní šachové svazy a následnému sjednocení názvosloví, byl tento řád schválen.
Následovala přestávka na oběd.
Konference pokračovala zprávou předsedy komise mládeže Richarda Biolka a po následné diskusi
byl VV pověřen, doplněním komise mládeže o další jeho členy, kteří se aktivně zapojí do činnosti
této komise.
Ekonomická směrnice ŠSOK byla bodem programu, a s jejím návrhem seznámil delegáty Tomáš
Gorba. V následné diskusi byly navrženy změny a doplnění, které byly zapracovány, a tato směrnice byla schválena s těmito změnami.
S plánem práce VV na další období seznámil delegáty J. Vozák. Základními věcmi bylo:
- převedení prostředků z účtu ČUS na účet ŠSOK
- doplnění komise mládeže
- nová smlouva o spolupráci s ČUS
- zřízení okresních svazů jako nedílné součásti ŠSOK

Návrh rozpočetu ŠSOK na rok 2014 přednesl Tomáš Gorba a ten byl schválen s dodatkem, že VV
je oprávněn zapracovat finanční prostředky, jež budou na příjmové straně do rozpočtu, při zachování vyrovnaného rozpočtu.
Volbou delegátů na konferenci ŠSČR byl pověřen VV a to s ohledem na termín ve kterém se konference koná. Své delegáty mohou navrhovat i okresní šachové svazy.
Konference schválila obnovení okresních šachových svazů a jednotlivé předsedy takto:
 Olomouc - Navrátilová, Alena
 Přerov
- Přikryl
 Šumperk - Volek, Karel
 Jeseník - Táborský
 Prostějov - Virgler, Karel
V diskusi byl podán návrh K. Volkovi na zveřejnění Gambitu na internetových stránkách.
Usnesení konference ŠSOK přednesl T. Gorba a konference jej schválila. Zápis a veškeré dokumenty budou po kontrole vyvěšeny na stránkách ŠSOK. Na závěr poděkoval předseda ŠSOK za
účast a práci všem přítomným delegátům
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