
Zápis č. 2 členské schůze spolku 

Šachového klubu Olympia České Budějovice, z. s. 

konané dne 10. února 2018 

Dne 10. 2. 2018 proběhla členská schůze spolku Šachového klubu Olympia České Budějovice, z. s. (dále jen „spolek“). 

Členská schůze byla svolána dne 28. 12. 2017 svolavatelem, Petrem Hostašou a zúčastnily se jí osoby uvedené na 

připojené listině přítomných. 

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

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

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

3. Projednání změny stanov spolku – změna sídla spolku a doplnění bodu o práci s dětmi a mládeží 

4. Zpráva o činnosti spolku za rok 2017 (Výroční zpráva za rok 2017) 

5. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2017, rozpočet na rok 2018, vedení a stav bankovního účtu 

6. Návrh Plánu činnosti spolku na rok 2018, jeho schválení 

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

b. Šachové kroužky: ZŠ Nová Č. Budějovice (pan Durchan a Ilko), ZŠ Sezimovo Ústí (pan Motalík a 

Hostaša), oddílový (pan Kukačka) 

c. Sloučení (hromadný přestup do ŠK Olympia) s SK Sezimovo Ústí, z.s. oddíl šachy 

d. Spolupráce s TJ Olympie Hroznětín 

e. 4. ročník Memoriálu Františka Zabloudila, konané dne 3. 11. 2018 

f. Vánoční turnaj 2018 

g. Nákup nového materiálu a propagační materiál 

h. Šachové soustředění na Lipně 2018 

i. Vytvoření 4 - členného družstva pro CZECH OPEN 2018 Pardubice, konané ve dnech 12 – 29. 7. 2018 

j. Stav (aktualizace) internetových stránek a facebooku 

k. Marketing a propagace oddílu 

l. Místnost pro šachové akce (kavárna Kotva, sídlo spolku) 

m. Kolikrát a kdy provádět šachové scházení (kroužek) 

n. Inventarizace šachového materiálu 

o. Vedení účetnictví pro oddíl 

7. Dotace a projekty (podané a připravované) 

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

města Českých Budějovic a Jihočeského kraje 

9. Výběr členských příspěvků na rok 2018, schválení členských příspěvků pro rok 2019, informace (projednání) 

o stavu členské základny, seznámení s Rejstříkem sportovních organizací (MŠMT bude spouštět od 1. 7. 

2018), Tento rok od 25. května vchází v platnost nařízení Evropského parlamentu o ochraně osobních údajů 

(bude se muset od všech členů Šachového svazu získat jejich písemný souhlas k nakládání s jejich osobními 

údaji vedenými v databázi Šachového svazu) 

10. Diskuse 
11. Návrh usnesení, jeho schválení  

12. Závěr 



Ad1) Schůzi zahájil a řídil Petr Hostaša. Přítomní, kteří se dostavili na schůzi a splňují podmínky pro členství ve spolku, se 

zapsali do listiny přítomných a podepsali k údaji o svém jménu a bydlišti nebo sídlu. Listina přítomných tvoří přílohu 

tohoto zápisu. 

Ad2) Svolavatel sdělil schůzi počet přítomných a seznámil ji s jednáními, která v zájmu spolku již učinil. Svolavatel 

navrhnul pravidla pro jednání schůze a volbu předsedajícího.  

Přítomní pověřili jako předsedajícího schůze Jana Motalíka. 

Ad3) Projednání a změna „Stanov spolku“ proběhlo bez připomínek. Změnilo se sídlo spolku: „sídlí v Českých 

Budějovicích, na adrese Dukelská 509/31, PSČ 370 01“. Stanovy byly doplněny o bod Čl. 3, odst. 1, písmeno d: „práce s 

dětmi a mládeží v rámci volnočasových aktivit (organizace šachových kroužků, turnajů, přednášek a účast na soutěžích)“. 

Přítomní se usnesli, že schvalují stanovy ve znění, které tvoří přílohu tohoto zápisu. Pro byli 12 přítomní, proti 0, zdrželo 

se 0. Stanovy tak byly usnesením schůze jednomyslně schváleny v podobě, která tvoří přílohu tohoto zápisu. 

Ad4) Zpráva o činnost spolku (Výroční zpráva) za rok 2017 není povinná, ale bude zpracována do 31. 3. 2018. 

Ad5) Zpráva o hospodaření spolku za rok 2017 a vedení (stav) bankovního účtu bude doložena od vzniku spolku do 

konce března 2018 výpisem z bankovního účtu (příjmy a výdaje celkem). Za rok 2017 se z členských příspěvků nakoupily 

tyto věci: 700,- starší poháry, 500,- banner spolku, 280,- poplatky ŠSČR za zápočet na elo za turnaj 2. ročník ŠK Olympia 

(ceny jsou orientační, protože evidenci vedeme řádně až od roku 2018). Rozpočet na rok 2018 je závislý na výběru 

členských příspěvků a množství peněz z dotací (nelze dopředu určit). 

Ad6) a-Projednali se soutěže družstev za sezonu 2017/2018 a dali se návrhy na sezonu 2018/2019. Možnost mít dvě 

družstva ve 3. divizi nebo jedno družstvo ve 2. divizi. Úkol k promyšlení a projednání na schůzi v září před novou 

sezonou.  

 b- Diskuze a návrhy kolem šachových kroužků, pouze informační. 

 c- Hromadný přestup členů „SK Sezimovo Ústí, z.s. oddíl šachy“ do ŠK Olympia bude aktuální až po sezoně 

v květnu. Sejdou se zástupci obou oddílů a projednají se další možnosti. Členové ŠK Olympia byli všichni pro. 

 d- Spolupráce s TJ Olympie Hroznětín byla mile přijata všemi členy a uskuteční se v srpnu 2018. Cílem je navázání 

přátelských vztahů s tímto oddílem a případná další spolupráce mezi oddíly. 

 e- 4. ročník Memoriálu Františka Zabloudila se uskuteční 3. 11. 2018 (rapid). Bude probíhat další ročník 

oddílového přeboru Olympia 2018 ve vážných partiích (obdobný turnaj jako 3. ročník Memoriálu Františka Zabloudila). 

 f- Pokračování v tradici Vánočního turnaje 2018 (prosinec). 

 g- Odsouhlasilo se nakoupení 5ks digitálních hodin DGT 2010 pro účely zápasů ve 3. divizi, abychom splňovali 

standardy soutěží družstev. V rámci propagace se nechají udělat odznáčky a otvíráky s logem oddílu. Je tu možnost 

nechat udělat propisky s logem oddílu, ale jen kdo bude mít zájem (toto se na schůzi neprojednávalo). Další propagací je 

Memoriál Františka Zabloudila, jarní a letní šachové nábory na terásce v kině Kotva. 

 h- Lipno 2018 se bude konat první týden v srpnu. Nutná účast 3 lidí na jarní brigádě v Černé v Pošumaví. Před 

touto akcí ještě proběhne samotná diskuzi (email, facebook, kavárna, …). Bude se diskutovat: jaké pivo se koupí, 

podmínky turnaje, program, atd. Účast lidí se bude řešit v průběhu května. Nutné pak vybrat peníze a celý pobyt zaplatit 

dopředu! 

 i- Akce Pardubice se účastní: Bosák, Motalík, Hostaša, Kruliš, Krbušik 

 j- Stav internetových stránek a facebooku bez připomínek. 

 k- Trika a čepice se zavrhli. Jednodušší a levnější řešení je nechat udělat odznáčky s logem oddílu. 

 l- Místnosti pro šachové akce: Penzion 4 Dvory – 3. divize, kavárna Kino – šachové kroužky a menší turnaje 

(Termín turnajů projednat s vrchním!!!), Pohádka – zahájení sezony, Černá v Pošumaví – ukončení sezony, Černý koníček 

– členské schůze  



 m- Šachové kroužky a scházení je individuální (viz. Sezona 2017/2018). Tady se asi nic lepšího nevymyslí. V další 

sezoně se budeme scházet jako tuto sezonu (někdy míň, je víc). 

 n- Během roku 2018 se udělá seznam věcí, které má náš oddíl k dispozici a určí se orientační cena. 

 o- Vedení účetnictví pro náš oddíl bude pouze v papírové verzi. Popřípadě se doloží výpisem z bankovního účtu. 

Není třeba kupovat účetní program Pohoda. Nejsme plátci DPH, nemáme obrat za rok přes 3 mil. Kč a nevlastníme 

majetek přes 3 mil. Kč. Nemusíme dělat na konci roku účetní uzávěrku ověřenou auditorem a výroční zprávu a nejsme 

povinni zveřejňovat tyto věci. 

Návrh Plánu činnosti na rok 2018 byl schválen. Pro byli 12 přítomní, proti 0, zdrželo se 0. 

Ad7) Koncem roku 2017 se dala žádost o dotaci na program z MŠMT „Můj klub“. Koncem ledna se na magistrát Českých 

Budějovic dala žádost na dotaci sportovní akce. Do konce února se podá žádost o dotaci na celoroční činnost na 

volnočasové aktivity na město České Budějovice. O průběhu výsledků budete informování během roku 2018. 

Ad8) Určenou osobou oprávněnou jednat jménem spolku při podávání žádostí na dotace v rámci projektů MŠMT, města 

Českých Budějovic a Jihočeského kraje byl pověřen Petr Hostaša. Pro byli 12 přítomní, proti 0, zdrželo se 0. 

Ad9) Výběr členských příspěvků za rok 2018 (zahrnuje i platby za licence hráčů a startovného v soutěžích družstev pro 

ŠSČR) se musí zaplatit do konce února 2018. Kdo tak neučiní v řádném termínu, bude písemně vyzván (emailem), aby 

členský příspěvek neprodleně uhradil s dobou splatností do 14 kalendářních dnů, od dne doručení písemného oznámení 

emailem. Dle stanov spolku, na základě nezaplaceného členského příspěvku, může hrozit zánik členství ve spolku. 

 Členské příspěvky pro rok 2019 zůstávají stejné, tj. 100 Kč.  

 Stav členské základny: Spolek k 10. 2. 2018 činí 18 členů. K 31. 12. 2017 bylo ukončeno členství Janu Kolářovi, 

zastupujícího jeho vlastní matkou. Stav členské základny u ŠSČR k 10. 2. 2018 je 28 registrovaných hráčů, z toho je 23 

aktivních a 5 neaktivních. 

 Přítomni byli seznámeni s následujícím textem: „Seznámení s Rejstříkem sportovních organizací (MŠMT bude 

spouštět od 1. 7. 2018). Tento rok od 25. května vchází v platnost nařízení Evropského parlamentu o ochraně osobních 

údajů (bude se muset od všech členů Šachového svazu získat jejich písemný souhlas k nakládání s jejich osobními údaji 

vedenými v databázi Šachového svazu)“. 

Tento bod byl schválen. Pro byli 12 přítomní, proti 0, zdrželo se 0. 

Ad10) Diskuze: 

A. Při sloučení s SK Sezimovo Ústí, z.s. oddíl šachy, kde bude ještě předcházet diskuze se zastupujícími z obou oddílů, 

budou řešeny sestavy družstev (soupisky) na novou sezonu. ŠK Olympia bude zastupovat VV a revizor. SK 

Sezimovo Ústí bude zastupovat Rudolf Novák, Petr Nevoral, Josef Petr, Jan Mošnička. 

B. Při 2. členské schůzi nastaly menší dílčí problémy s provozním kavárny Kotva (špatná komunikace). Je vyžadováno 

pro příští akce, abychom termín a čas konzultovali s hlavním vedoucím kina Kotva. Doporučení je, že členská 

schůze pro příští rok se bude konat někde jinde, např. U černého koníčka. 

C. V penzionu 4 dvory nastaly menší komplikace. Hráči z hostujícího družstva (asi Sokol Čkyně a ŠACHklub Písek) 

nezaplatily nápoje a chodily do prostor kuchyně a baru, což je pro majitele nepřípustné. Následující opatření:  

a. Plně zodpovídají kapitáni domácího družstva (Motalík a Hostaša). To znamená, že když se něco stane, tak 

to uhradí. Aby to nedošlo až takhle daleko, budou sedět u nejbližšího stolu čelem směrem k WC a hlídat 

dění. 

b. Nebude poskytováno žádné občerstvení, protože vedle je restaurace U Flíčků, kam si můžou všichni 

hráči dojít nebo mají mít své potraviny a pití. 

c. Páskou a příslušnou značkou se vymezí manipulační prostor, aby se zamezilo chodit do prostor baru a 

kuchyňky a šlo se pouze na WC. 

d. Prostor hrací místnosti bude uveden do stavu, jako byl před příchodem. Dělají hráči sami, abychom 

časově nezatěžovali majitele penzionu Vítka a Lenku. 



Ad11 a 12) Usnesení a závěr přečetl P. Hostaša. Členské příspěvky na kalendářní rok 2019 zůstávají ve výši 100 Kč. Vše 

bylo odsouhlaseno, projednáno a schváleno, kde pro byli 12 přítomní, proti 0, zdrželo se 0. Na Krajský soud v Českých 

Budějovicích byl pověřen Ivan Stropek, že odnese na podatelnu Změnu stanov s přílohami do 15. 2. 2018. Ten den ráno, 

Ivanovi Stropkovi, předá tyto dokumenty Jan Motalík. 

 

V Táboře dne 14. 2. 2018 

 

 

 

Zápis pořídil: Ing. Petr Hostaša ………………………………………………… 

 

Zápis ověřil: Jan Motalík ………………………………………………… 


