
Zápis č. 6 členské schůze spo!ku

Šachového klubu Olympia České Budějovice, z. s.

konané dne 12. března 2022

Dne 12.03.2022 proběhla členská schůze spolku a zároveň volba nových členů orgánů spo!ku Šachového klubu Olympia
České Budějovice, z. s. (dále jen ,,spolek"). Členská a volební schůze byla svolána do Šnytu na Lidické tř. svolavatelem
Petrem Hostašou, Sraz byl mezi 17;00 až 19:OO ve Šnytu (Šnyt u Malše České Budějovice, Lidická třída 13419, České

Budějovice 370 01). Členské příspěvky budou uhrazeny do 31.03.2022 na účet spolku {Číslo účtu: 29a U9 0584 / 2arc).
Výběr členských příspěvků se řídístanovy spolku podle čl. 4. Mládež do 18 let a důchodci platí 350,- (členské příspěvky),

Dospělí platí 500,- (členské příspěvky). Dále pa skančení schůze se konal menší šachový ťurnaj,,rapid" při členské schůzi O

Na programu členské a volební schůze (dále jen ,,schůze") byly zařazeny tyto body:

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

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

3. Volba nových členů orgánů spolku.

4. Zpráva o činnosti spolku za rok2021(internetové stránky Olympia, atd.).

5. Zpráva o hospodaření spolku za rok2OZ1, rozpočet na rok2O22, vedení a stav bankovního účtu.

6. Návrh Plánu činnosti spolku na rok2022,jeho schválení:

a, Soutěže družstev: 2, a 3. ]ihočeská divize.

b. Šachové kroužky: ZŠ Sezimovo Ústí- Motalík, Hostaša, oddílové tréninky - Stropek, Kukačka.

c. Spolupráce s TJ Olympie Hroznětín (5. setkání Olympií u Černého jezera u Odeře - 27.07 až24.a7|,

d. Přebor města České Budějovice v šachu, konané v srpnu 2022 (poslat turnaj na FlDE rapid}.

e. Vánoční turnaj2022.

f. Oddílový přebor Olympia (diskuze ohledně.jeho realizace, protože se 2 roky nekonal).

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

h. Šachové soustředění u Černého jezera u OdeYe2022 (spolupráce s FM Papáčkem}.

i. 33. ročník festivalu CZECH OPEN Pardubice proběhne v termínu t4. - 37.07,2022, účast na možných
akcích v Pardubicích * např, 14, - 17 .07 Otevřené mistrovství Čn rtyřčlenných družstev (k diskuzi),

j. Stav (aktuaIizace) internetových stránek, Facebook.

k. lnventarizace 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.37/202t Sb. (httr:s://esm,iustice,czliaslissm/reistrik), datová schr.

m. Stav rejstříku sportu (viz rejstriksportu.cz).

n. Klubovna pro oddíl a činnost v ní,

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

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

města Českých Budějovic a Jihočeského kraje.

9. Výběr členských příspěvků na rok 2022, schválení členských příspěvků pro rok 2023, informace (projednání)

o stavu členské základny.

10. Diskuse.

1 1, Návrh usnesení, jeho schválení.

lz. laver,

1,
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Ad1}

Schůzi za hájil a řídil Petr Hostaša. Přítom n í, kte ří se dostavili na sch ůzi a sp|ňují pod m ín ky pro členství ve spolku, se za psali

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 Ladislova Kukačku.

Ad3)

Návrhy na předsedu spolku, čIenů výboru spolku a revizora spolku přednesl Petr Hosťoša. Všichni navržení členové byli

zvoleni přítomnými s platností od 20. března 2022 na další funkční období pěti Iet. Předsedou spolku a statutárním

orgánem byl v souladu se schválenými stanovami zvolen Petr Hostaša. Pro byli 11 přítomní, proti 0, zdrželi se 2 přítomnÍ.

Revizorem spolku a kontrolním orgánem byl v souladu se schválenými stanovami zvolen Jan MotalÍk Pro byli

1_3 přítomní, proti 0, zdrželo se 0, Druhým členem výboru spolku byl v souladu se schválenými stanovami zvolen Zdeněk

Pumpr. Pro byli 13 přítomní, proti 0, zdrželo se 0. Třetím členem výboru spolku byl v souladu se schválenými stanovami

zvolen . Pro byli 1"2 přítomní, proti 0, zdržel se 1 přítomen. Listina ,,volby norrých ČlenŮ orgány spolku

s jejich iniciály a podpisy" tvoří přílohu tohoto zápisu.

Ad4)

Zpráva o činnosti spolku za rok 2021 (internetové stránky Šr Olympla) byla projednána informativně a členové byli

seznámeni se stavem internetových stránek v rámci činnosti spolku. Nutné psát výroční zprávu kvŮli dotacím z NS&
do 30.06 daného roku a zveřejňovat na internetov,ých stránkách spolku. VÝroční zpráva ie souČástí tohoto zápisu

(dodělat)!

Ad5)

Zpráva o hospodaření za rok 2021 byla předána na schůzi v písemné formě (viz promítání na obrazovku) a je součástí
tohoto zápisu. O vedení a stavu bankovního účtu byli všichni obeznámeni. Každý má možnost nahlédnout do úČetnictví

a bankovního účtu spolku. Rozpočet na rok 2022 je závislý na množstvívybraných členských příspěvků a schválených

dotací, které jsme podali na rok2022 (a dále dary pro spolek),

Ad6)

a) - Projednali jsme soutěže družstev a návrhy na sezonu 202212023. Ročník 2a27/2022 byl opět poznamenán

celosvětovou krizí epidemie COVID-19, kdy byly soutěže družstev částečně ovlivněny omezeními/nařízeními, které vydali

JčŠS a ŠSČR. Pořád zůstává hrací místnost v Penzionu 4 dvory a v restauraci Šnyt. Pro následuiící sezonu ie nutné

rozhodnout, v které hrací místnosti se bude hrát, Kapitána v následující sezoně ve 2, divizi bude dělat Petr HostaŠa

a ve 3. divizi Petr Junek.

Je opět několik variant v počtu družstev ve 2. a 3. divizi:

l dvě družstva ve 3. divizi a jedno družstvo ve 2. divizi,
r jedno družstvo ve 3. divizi a dalšídružstvo ve 2, divizi. Toto družstvo ve 3. divizi bude přednostně urČeno pro děti,

které trénuje lvan Stropek a děti ze ZŠ v Sezimově Ústí(na utkání: 3 dospělía 2 děti - je možnost získat peníze

od ŠsČn, tj, Podpora šachových oddílů a kroužků) a dále pro hráče výkonnostně slabší a méně zkušené.

Úkol pro Zdeňka Pumpra je, v průběhu měsíce března a dubna přovést průzkum ohledně zájmu o oddílový přebor nebo

druhé družstvo ve 3. divizi.

b) - Oddílové tréninky budou dále pokračovat (celý rok), pod vedením t. Stropka nebo M. Fialy (individuálnítréninky -
ve Šnytu, v hrací místnosti na Lidické). Šachový kroužek na ZŠ Sezimovo Ústí dále povede Petr Hostaša (s pomocí Jana

Motalíka a Mariána Krbúšika), který zatím probíhá a je závislý na počtu zúčastněných dětí(od října do května),

c) - Spolupráce s TJ Olympie Hroznětín má za sebou čtyři úspěšné roky. V červenci pojedeme do Odeře (kousek

od Hroznětína, kde se nachází rašelinové jezero v chráněné přírodníoblasti), kde proběhne 5. setkáníOlympií od21.07

do24.07, Komunikace sTomášem Ornetem. Rezervováno 12 mísl, každý zaplatí 1,000 Kč (v ceně jídlo a ubytování).

Účastní se i FM ŠtOpán Papáček. Akce bude zároveň i jako šachové soustředění našeho oddílu. Předpokládá se stejná účast
jako v předcházejících letech. Plán akce a propozice turnaje budou účastníkům zaslány s dostatečným Časovým

předstihem, tj. min. měsíc předem. Případníúčastníci z členů našeho oddílu budou předsedou telefonicky kontaktováni
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do konce března, aby se odevzdal T, ornetovi seznam účastníků. Během měsíce dubna je nutné zaplatit za každou osobu
1,000 Kč na účet našeho spolku,
d) - Přebor města České Budějovice v šachu se uskuteční 27.08.2022v tělocvičně zš Nová české Budějovice po domluvě
se ředitelem školy s lng. V. llkem. Turnaj se bude posílat na zápočet na FlDE-R.
e) - PokraČování v tradici VánoČního turnaje 2022 (prosinec), Začátek bude stanoven na 17 hodinu. po novém roce
se zkušebně provede Novoročníturnaj, který bude určen jen pro členy Št< olympia.
f) - 3, roČník Oddílového Přeboru Olympia 202212023 bude znovu pokračovat od října do ledna, jedno koío za 1,4 dní
(celkem 7 kol). Tato forma se osvědčila a bude proto zachována, Podmínkou konáníturnaje je účast min,8 hráčů!
g) - NákuP nového Šachového materiálu bude v rámci dotací od města České Budějovice a NSA. pro tenhle rok se sejde
Výkonný výbor naŠeho spolku a schválí koupi nového šachového materiálu. Propagační věci pro spolek budou řešeny jen
v rámci akce Přeboru města České Budějovice v šachu pro rok 2a22. odprodej přebytečného šachového materiálu členům
spolku se tento rok konat nebude,

h)- Šachové soustředění 2022 viz bod 6 c). Cestu si budeme domlouvat podle aut a řidičů, Spolupráce s FM štěpánem
PapáČkem. Nutno do 1. Července vypracovat plán akce a poslat dotčeným osobám, Předpokládaní účastníci: Hostaša,
Lust, Motalík, Rytíř, Voldřich, Petrášek, Bosák, Kalina, Bednář, Kruliš a dalšízájemci,
i) - ,,4 + 2 - členná družstva" pro 33. ročnÍk CZECH oPEN 2022 Pardubice, konané ve dnech t4.07 * 17.o7,2a22, účastní se:
Petrášek, Bosák, Hostaša (hosté: Mošnička a Papáček).
j) - Stav internetových stránek a Facebooku byl bez připomínek.
k) - lnventarizace Šachového materiálu proběhla bez závad. Nutné pořídit knihu materiálu a materiál zaevidovat
(úkolz minulého roku) a předseda provede do 30.06.2022.1
l) - Vedením ÚČetnictví Pro náŠ oddíl byl pověřen předseda Petr Hostaša. účetní závěrka se zveřejňuje do konce března
daného roku na stránkách spolku a na spolkovém rejstříku (or,justice.cz). Vedeno od ],8. března 2017. Dále víz bod 5.
ÚPiný výPis z evidence skuteČných majitelů dle zákona č. 37 /2a2I Sb. (https:l/esm,iustice.czlias/issm/reistrik)
je Proveden a spolek je zaregistrovaný. Přihlašování do něj je pomocí datové schránky spolku.
Náš spolek má datovou schránku: 7hx3v6b
m) - Stav rejstříku sportu (viz rejstriksportu.cz)je průběžně aktualizován. Nutno průběžně aktualizovat!
n) - Klubovna Pro oddíl (klubovna KDU-ČSL) od Milana Durchana nebyla využívána a shodlijsme se, že restaurace šnyt
je Pro nás dostaČujícÍ, Pouze bereme jako informaci, že je možné někdyvyužít, ale spíše nebude potřeba.

Návrh Plánu Činnostina rok 2022byl schválen. Pro bylo 13 přítomných, proti0, zdrželo se 0.
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Ad7}

Zarok202ljsmezískalicelkem2dotace(městoČeskéBudějoviceaNSA).Všechnydotace zarok2)Z7bylyvyúčtovány.
Na rok 2022 byly podány dotace na město České Budějovice a NSA.
Ad8)

Jako osoba oPrávněná jednat jménem spolku při podávání žádostí na dotace v rámci projektů NSA, města českých
Budějovic a JihoČeského kraje byl určen Petr Hostaša. Pro bylo 13 přítomných, proti 0, zdrželo se 0.
Ad9)

Výběr Členských PřísPěvkŮ za rok 2022 (zahrnuje i platby za licence hráčů a startovného v soutěžích družstev
Pro ŠSČn; Proběhne v termínu do 31.03.2022. Členské příspěvky spolku se pro rok 2023 navyšují na 200 Kč. Z těchto
Peněz Pro sezonu 2023/2024 bude hrazeno PHM pro řidiče v soutěžích družstev (2, divize = max. 2 auta a 3. divize = max.
1 auto) podle Ekonomické směrnice ŠsČR. scrrůze byla seznámena se stavem členské základny ke 12,03,2022.
( viz, htlai://www,chess,czlor1dil/8059V, https:/lwww,reistriksportu.czl a kniha Seznam členů spolku)
Tento bod byl schválen. Pro bylo 11 přítomných, protí 2 přítomní, zdrželo se 0.



Ad10)

Diskuse:

r viz Plán činnosti na rok2022,
r na konci kalendářního roku udělat pouze turnaj pro členy spolku,
. výkonný výbor spolku by se měl scházet minimálně jednou za 6 měsíců a schvalovat např. koupě nového

materiálu a soutěže družstev, atd.

Ad11 a 12)

Usnesení a závěr přečetl Petr Hostašo. Členské příspěvky spolku (vyjma plateb pro ŠSČn: licence hráče a startovné
pro soutěŽe družstev) na kalendářní rok 2a23 jsou navýšeny na částku 200 Kč. Vše bylo odsouhlaseno, projednáno
a schváleno, kde pro bylo t2 přítomných, proti 0, zdržel se 1 přítomný.

V Táboře dne 19, bYezna2022

Zápis pořídil;

Zápis ověřil:

lng. Petr HostaŠa

Bc. Jan Motalík

01"

/uá/
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Listina p ítomnr ch na 6. členské a 2. volební sch zi spolku Šachového klubu Otympia České Budějovice, z. s.

konané dne 12. b ezna 2022
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Členové orgánů spolku Šachového klubu Olympia České Budějovice, z.s.

na funkční období 2a22l2o27

Funkce: Jméno a p íjmení datum nar Adresa Podpis

P edseda spolku /
1, člen vriboru spolku
(v konn, orgán spolku)/
Statutární orgá n spolku :

ilOsI 34 )_ .I4J4 T,t L,,,l'g!,
^

2. člen vlíboru spolku
(rn konn, orgán spolku) deněl Pa^v. 4/r42./4ó4 Č,n /alisqrč

3. člen vliboru spolku
(vlikonn, orgán spolku):

M,J;i,i' |oy,,,e] l4"y,li{ 44,?,4q78 C

Revizor spolku /
Kontrolníorgán spolku n ďF4 0,i ,_Jqn ť q 4qq6 ga_u úhovo \^ď

členové orgánr! spolku bylipotvrzeni na 6. členské a 2. volebníschrjzispolku dne 12, b ezna2022

Za správnost daj zodpovídá a zapsal

'Á

lng. Petr HOSrRŠn

a,k ;^-


