
 

Dne 26. 3. 2023 proběhne členská schůze spolku Šachového klubu Olympia České Budějovice, z. s. (dále jen „spolek“). 

Členská schůze spolku je svolána do Šnytu na Lidické tř. svolavatelem, Petrem Hostašou. Sraz bude mezi 15:45 až 16:00 

ve Šnytu (Šnyt u Malše České Budějovice, Lidická třída 134/9, České Budějovice 370 01). Členské příspěvky budou 

uhrazeny na účet spolku (Číslo účtu: 290 119 0584 / 2010). Výběr členských příspěvků se řídí stanovy spolku podle čl. 4.  

Mládež do 18 let a důchodci platí 500,- (členské příspěvky). Dospělí platí 650,- (členské příspěvky).  

Dále po skončení schůze se bude konat krátký 4. šachový turnaj „rapid“ při členské schůzi ☺ 

Na programu členské schůze (dále jen „schůze“) jsou zařazeny tyto body:  

1. Zahájení, přivítání členů a hostů, sepsání listiny přítomných  

2. Slovo svolavatele (seznámení s programem) a volba předsedajícího (návrhová komise)  

3. Zpráva o činnosti spolku za rok 2022 (internetové stránky Olympia, atd.)  

4. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2022, rozpočet na rok 2023, vedení a stav bankovního účtu  

5. Návrh Plánu činnosti spolku na rok 2023, jeho schválení: 

a. Soutěže družstev: 2. a 3. Jihočeská divize  

b. Šachové kroužky: ZŠ Sezimovo Ústí – Hostaša (ukončení), oddílový tréninky – Stropek, Fiala, Kukačka 

c. Spolupráce s TJ Olympie Hroznětín (6. setkání Olympií u Lipna, Frymburk – 28.7 až 30.7) 

d. Přebor města České Budějovice v šachu, konané 26. srpna 2022 (poslat turnaj na FIDE-R) 

e. Vánoční turnaj 2023  

f. Oddílový přebor Olympia 2023 (diskuze ohledně jeho realizace) 

g. Nákup nového materiálu (k diskuzi) a propagační materiály (k diskuzi) 

h. 8. ročník Šachového soustředění u Lipna, Frymburk – 28.7 až 30.7 2023 (spolupráce s FM Š. Papáčkem)  

i. 34. ročník festivalu CZECH OPEN Pardubice proběhne v termínu 13. – 30. 7. 2023, Otevřené mistrovství 

ČR čtyřčlenných družstev (k diskuzi, termín), (spolupráce s FM Š. Papáčkem a J. Mošničkou) 

j. Stav (aktualizace) internetových stránek, facebook 

k. Inventarizace šachového materiálu  

l. Vedení účetnictví pro oddíl „účetní závěrka“ (viz or.justice.cz a stránky oddílu) a úplný výpis z evidence 

skutečných majitelů dle zákona č. 37/2021 Sb. (https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik), datová schr. 

m. Stav rejstříku sportu (viz rejstriksportu.cz) 

6. Dotace a projekty (podané, připravované, vyúčtování)  

7. Určení osoby oprávněné jednat jménem spolku při podávání žádostí na dotace v rámci projektů NSA,  

města Českých Budějovic a Jihočeského kraje  

8. Výběr členských příspěvků na rok 2023, schválení členských příspěvků pro rok 2024, informace (projednání) 

o stavu členské základny  

9. Diskuse  

10. Návrh usnesení, jeho schválení  

11. Závěr  

 

Dne 25.03.2023 v Táboře  

za ŠK Olympia České Budějovice 

předseda v. r. Petr Hostaša  

Pozvánka   na   7 .   členskou schůzi   spolku 
  

Šachového klubu Olympia České Budějovice, z. s.   

konané dne 26  .  března   2023   

https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik

