
7ápis č.5 členské schůze spolku

Šachového klubu Olympia České Budějovice, z. s.

konané dne 26. června 2021

Dne 26. 6,2a2L proběhla členská schůze spolku Šachového klubu Olympia České Budějovice, z. s. (dále jen ,,spolek"}.

Členská schůze byla svolána do Šnytu na Lidické tř. svolavatelem, Petrem Hostašou. Sraz byl mezi 16:30 aŽ !7:0a ve

šnytu (šnyt u Malše České Budějovice, Lidická třídaL34/9, České Budějovice 370 01"). Členské příspěvky byly uhrazeny

na účet spolku (Číslo účtu: 290 119 0584 / 2010r. Výběr členských příspěvků se řídí Stanovy spolku dle čl. 4. Mládež do

18 let a důchodci platí 250,- {členské příspěvky}. Dospělí platí 400,- (členské příspěvky).

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

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

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

3. Zpráva o činnosti spolku za rok2O2a (internetové stránky Olympia a dokument)

4. Zpráva o hospodaření spolku za rok2a2O, rozpočet na rok 2021, vedení a stav bankovního ÚČtu

5. Návrh Plánu činnosti spolku na rok 2021, jeho schválení

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

b, Šachové kroužky: ZŠ Sezimovo Ústí {online) - Motalík, Hostaša, oddílouý tréninky - Stropek,

Kukačka

c. Spolupráce sTJ Olympie Hroznětín (4. setkáníOlympiívTřeboni*29,7 ažL.8|

d. Přebor města České Budějovice v šachu, konané v srpnu 2021 (poslat turnaj na FlDE rapid)

e. Vánoční turnai2O2L

f. Oddílorný přebor 0lympia (dohrát ještě za rok 2020, a pak se uvidí}

c. Nákup nového materiálu (viz dotace) a propagačnímateriály {k diskuzi)

h. Šachové soustředění v Třeboni 2021 (spolupráce s FM Papáčkem)

i. 4 + 2 - členná družstva pro 32. ročník CZECH OPEN 2021 Pardubice, konané ve dnech

!5. 7, - 1, 8. ZO21 ik diskuzi)

j. Stav (aktualizace} internetových stránek, facebook, instagram {Lust řekne stav)

k, ln}entarizacešachového materiálu

l. Vedení účetnictví pro oddíl (viz or.justice.cz)

m, Stav rejstříku sport a NSA {viz rejstriksportu.cz}

n. Klubovna pro oddíl a činnost v ní (Stropek)

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

7. Určeníosoby oprávněné jednat jménem spolku při podávánížádostí na dotace v rámci projektŮ MŠtVt,

města Českých Budějovic a Jihočeského kraje

B. Výběr členských příspěvků na rok 2021,, schválení členských příspěvků pro rok 2a22, informace

(projednání) o stavu členské základny

9. Diskuse

10. Návrh usnesení, jeho schválení

l l. Laver

Dne 21.05.2a2tvTáboře
za Šr oýmpía České Budějovice

Předseda v. r, Petr Hostaša
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Adl} Schůzi zahájil a Yídil Petr Hostaša. Přítomní, kteří se dostavili na schůzi a splňují podmínky pro členství ve spolku,

se zapsali do listiny přítomných a podepsali k údají o svém jménu a bydlišti nebo sídlu, Přítomní museli být dále

testováni nebo očkováni na COV|D-19, 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 jednáníschůze a volbu předsedajícího.

Přítom ní pově ři li ja ko předsed ajícího schůze J a n a M ota l íka.

Ad3} Zpráva o činnosti spolku za rok 2020 (výroční zpráva} byla projednána informativně a členové byli seznámeni

se stavem internetových stránek v rámci činnosti spolku, Nutné psát uýroční zprávu, kvŮli dotacím z NSA,

do 30. 6 daného roku a zveřejňovat na internetov,ých stránkách spolku. Výroční zpráva je součástí tohoto zápisu.

Ad4} Zpráva o hospodaření za rok 2020 byla předána na schůzi v písemné formě 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 2O21 je závislý na množství vybraných členských příspěvků a schválených dotací, které jsme

podalina rok2O21.

Ads} a) - Projednali jsme soutěže družstev a návrhy na sezonu 2O2U2O22, Ročník 2020/2a21, byl poznamenán

ce|osvětovou krizí epidemie COV|D-19, který se neodehrál a hrálo se pouze 1 kolo ve 3. divizi. Bude možnost postoupit

do 2, divize, protože jsme jako první náhradníci ve skupině ,,3, jihočeská divize - východ" za sezonu 2a§l2o20, Pořád tu
je možnost, že budeme osloveni, abychom doplnili množství družstev ve 2. divizi. Pokud bychom hráli 2. divizi, Jan

Hruška nabídl hracímístnost na Rudolfovské, která je větší. Pořád zůstává hracímístnost v Penzionu 4 dvory. Je opět
několik variant: možnost mít dvě družstva ve 3. divizi (družstvo A by usilovalo o postup), nebo jedno ve 3. divizi a jedno

ve 2. divizi. Jedno družstvo ve 3. divizi bude přednostně určeno pro děti, které trénuje lvan Stropek a děcka ze ZŠ

v Sezimově Ústí {na utkání: 3 dospělí a 2 děcka * je možnost získat peníze od ŠSČR, tj. Podpora šachových oddílů a
kroužků), Úkol l< promyšlení a projednání v průběhu září (pomocí emailů) nebo na konci července {šachové
soustředění Třeboň}.

b} - Oddílové tréninky budou dále pokračovat (ce|ý rok), pod vedením l. Stropka a L. Kukačky {individuální
tréninky - ve Šnytu, v hrací místnosti na Lidické nebo online). Šachový kroužek na ZŠ Sezimovo Ústí (i online) dále

povede Jan Motalík a Petr Hostaša, který zatím probíhá a je závislý na počtu zúčastněných dětí (od října do května).

c) - Spolupráce s TJ Olympie Hroznětín má za sebou tři úspěšné roky. V červenci pojedeme do Třeboně, kde

proběhne 4. setkání 0lympií ad 29.7 do 1.8. Komunikace sTomášem Ornetem. Plán akce a propozice turnaje jsou

součástí tohoto zápisu.

d) - Přebor města České Budějovice všachu se uskuteční 28,8.2021vjídelně Biologického centra AV ČR na

Branišovské.Turnaj se bude posílat na zápočet na FlDE-R, Propozice turnajejsou součástítohoto zápisu,

e) * Pokračování v tradici Vánočního turnaje 2021 (prosinec). Začátek bude stanove n na L7 hodinu.

f) - 3. ročník Oddílového přeboru Olympia 2ž2ol2a2l byl stornován a bude znovu pokračovat od října do ledna,
jedno kolo za 14 dní{celkem 7 kol), Forma bude zachována, protože se osvědčila.

g) - Nákup nového šachového materiálu bude v rámci dotací od města České Budějovice a NSA. Pro tenhle rok

bylo schváleno koupě; 10ks českých klubovek, 3ks hodin DGT 3000 a 2ks hodin DGT 2010. Honza Motalík věnoval spolku

1ks digitálních hodin DGT 20]_0 a 1ks DGT Ěasy Plus. V rámci šachouich kroužků se trenérům koupily šachové knihy.

Výkonný výbor našeho spolku schválil koupě tohoto šachového materiálu. Propagačnívěci pro spolek byly zamítnuty.

Odprodej přebytečného šachového materiálu členům spolku byl schvá|en (jedná se o 5ks ,,Klubovka polská

černá+plátěný pytlík", 300Kč za kus). Dále se jedná i o starší šachové knihy.

h} - Šachové soustředění Třeboň 2021" se bude konat od 29, července do ]., srpna. Cestu si bude kaŽdý domlouvat

individuálně, nebo mi účastníci Třeboně zavoIají. Spolupráce s FM Štěpánem Papáčkem.

vypracovat plán akce a poslat dotčeným osobám. Plán akce a propozice turnaje jsou souČástí

Hostaša, Lust, Motalík, Rytíř, Voldřich, Petrášek, Bosák, Kalina, Bednář, Kruliš a ostatnÍ.

Nutno do 20.

tohoto záp
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i| * ,,4 + 2 - členná družstva" pro 32, ročník CZECH OPEN 2021 Pardubice. konané ve dnech 15.7 . * !. 8. 2071, se

letos neúčastníme. Náhradou ie ,,1Z, ročník o pohár starosty rněsta Hroznětín" konané dne 24.7,2021. Účastní se:

Petrášek, Bosák, Fiala, Hostaša a s otazníkem je Kruliš.

j} * Stav internetových stránek a Facebooku bez připomínek. lnstagram se nebude již dále využívat

k) * lnventarizace šachového materiálu proběhla bez závad. Nutné pořídit knihu materiálu a materiál zaevidovat
(úkolz minulého roku}!

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 18. března 2017.

m} - Stav rejstříku sport a NSA (viz rejstriksportu.cz) byl tenhle rok aktualizován k podané dotaci od NSA. Nutno
průběžně aktualizovat!

n) - Klubovna pro oddíl na Lidické (půjčeno od Slávia) a činnost v ní má na starost lvan Stropek {klíče má lvan),

Návrh Plánu činnosti na rok 2a2Lbyl schvá]en. Pro bylo 15 přítomných, proti O zdrželo se 0.

Ad5) Za rok 2020 jsme získali celkem 2 dotace {město České Budějovice a MŠMT). Všechny dotace za rok 2020 byly

vyúčtovány. Na rok 2a2Lbyly podány dotace na město České Budějovice a NSA (vše schváleno).

Ad7} Určenou osobou oprávněnou jednat jménem spolku při podávání žádostí na dotace v rámci projektů NSA (MŠMT),

města Českých Budějovic a Jihočeského kraje byl pověřen Petr Hostaša. Pro bylo 15 přítomných, proti 0, zdrželo se 0,

Ad8} Výběr členských příspěvků za rok 2a2I ftahrnuje i platby za licence hráčů a startovného v soutěžích družstev
pro ŠSČn; proběhl v řádném termínu u všech členů. poplatty ŠsČn byly již uhrazeny. Členské příspěvky pro rok 2027
zůstávají stejné, tj. 100 Kč. Schůze byla seznámena se stavem členské základny k26.6. 2021

{viz.httas:l/www.chess.czlaádil/8a593l ,https:l/wutwreistriksparlu.czl a kniha Seznam členů spolku).

Tento bod byl schválen. Pro bylo 15 přítomných, proti 0, zdrželo se 0.

Ad9} Diskuse, viz Plán činnosti na rak2021.

AdlOa11) Usneseníazávér přečetl P.Hostaša. Člensképříspěvkynakalendářnírok2022 zůstávajívevýši 100Kč.
Vše bylo odsouhlaseno, projednáno a schváleno, kde pro bylo 15 přítomných, proti 0, zdrželo se 0.

V Táboře dne ]"7. 7.202L

Zápis pořídíl

Šochový ktub OLYMP|A
Č,)ské Sudějovice, z, s,

Hor,ojskó 2B:} | l?, S90 05 Tóbor
te,i. +.i20 7?4 ,J,}lj rjBi, ",i20 777 318 881

e-moil: hostoso,p@sězr]om,cz
www.sk-olympi o,\A,r,cz

lČo:059 3i §l/

lng. Petr Hostaša

Zápis ověřil: Bc, Jan Motalík


