Zápis č. 1/2017
z jednání členské schůze Klubu šachistů Říčany 1925, z.s.
konáno dne 19.1.2017 v KC Labuť, 17. listopadu 214, Říčany 251 01
Přítomni dle prezenční listiny: T. Zlámaná, M. Jiroušková, J. Říha, M. Krejčí, L. Čech, S. Stárek,
F. Havlík, Z. Heger, B. Studzinski, J. Kolašín, M. Otruba, T. Jiroušek, Z. Voráček, J. Voráčková
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Volba revizora
Zpráva o činnosti za rok 2016
Zpráva revizora za rok 2016
Zpráva o hospodaření v roce 2016
Plán práce na rok 2017
Schválení rozpočtu na rok 2017
Volba delegátů na krajskou konferenci
Různé

Jednání členské schůze zahájil v 18:45 předseda spolku Jaroslav Říha. Jelikož nebyla v době
zahájení jednání přítomna nadpoloviční většina členů spolku, bylo dle stanov po 30 minutách
zahájeno náhradní jednání členské schůze. Předseda spolku navrhl Martina Krejčího jako
předsedajícího.
 Hlasování 1: (přítomno: 14) Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Přijato usnesení: Předsedajícím jednání členské schůze byl zvolen Martin Krejčí.
Předsedající dle prezenční listiny konstatoval, že v době zahájení náhradní členské schůze
bylo přítomno 14 členů a podle platných stanov je tedy schůze usnášeníschopná.
Předsedající dále navrhl Martina Krejčího jako zapisovatele, Stanislava Stárka jako skrutátora
a Františka Havlíka jako ověřovatele zápisu.
 Hlasování 2: (přítomno 14) Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Přijato usnesení: Zapisovatelem byl zvolen Martin Krejčí, skrutátorem byl zvolen
Stanislav Stárek a ověřovatelem byl zvolen František Havlík.

1

Volba revizora

Na pozici revizora byl navržen František Havlík. František Havlík se svým navržením souhlasí.
 Hlasování 3: (přítomno 14) Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 1
Přijato usnesení: Revizorem spolku byl zvolen František Havlík.

2

Zpráva o činnost za rok 2016

Jaroslav Říha přednesl zprávu o činnost za rok 2016 a zdůraznil klíčové body zprávy, kam
patří zejména úspěchy mládeže.
Členská schůze bere zprávu o činnosti za rok 2016 na vědomí.

3

Zpráva revizora za rok 2016

František Havlík přednesl zprávu revizora. Ve zprávě upozornil na změny vyplývající
z přeměny spolku v souvislosti s novelou občanského zákoníku, pochválil hospodaření
výboru, zejména jejich úspěšné čerpání finančních zdrojů.
Členská schůze bere zprávu revizora na vědomí.
Zprávu lze nalézt v příloze tohoto zápisu.

4

Zpráva o hospodaření v roce 2016

Marie Jiroušková přednesla zprávu o hospodaření. Spolek dosáhl v roce 2016 zisk 80 862 Kč.
Členská schůze bere zprávu o hospodaření na vědomí a navrhuje převedení zisku na účet
nerozdělených zisků z minulých let.
 Hlasování 4: (Přítomno 14) Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 1
Přijato usnesení: Členská schůze schvaluje převedení zisku na účet nerozdělených
zisků minulých let.

5

Plán práce na rok 2017

Jaroslav Říha přednesl plán práce na rok 2017. Klíčovými akcemi, které spolek bude pořádat,
jsou OPEN Říčany 2017, Memoriál Františka Říhy a Krajský přebor mládeže družstev do 12
let.
Členská schůze bere plán práce na rok 2017 na vědomí.

6

Schválení rozpočtu na rok 2017

Jaroslav Říha představil návrh rozpočtu na rok 2017, který je deficitní a navrhuje uhradit
rozpočtový schodek (v předpokládané výši 45 000 Kč) z účtu nerozdělených zisků z minulých
let.
 Hlasování 5: (přítomno 14) Pro: 12 Proti: 0 Zdrželi se: 2
Přijato usnesení: Členská schůze schvaluje rozpočet na rok 2017 a uhrazení
rozpočtového schodku z účtu nerozdělených zisků z minulých let.

7

Volba delegátů na krajskou konferenci

Volební konference SŠS se koná 11. února 2017 na Strahově. Klub má právo vyslat až 4
delegáty, ovšem i v případě vyslání nižšího počtu delegátů bude mít klub na krajské
konferenci 4 hlasy.
Byl podán návrh na delegáty klubu Jaroslava Říhu a Františka Havlíka.
 Hlasování 6: (přítomno 14) Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 1
Přijato usnesení: Delegáty na konferenci SŠS byli zvoleni J. Říha a F. Havlík.

8

Různé

8.1 Sportovní den
František Havlík dal podnět výboru k volbě discgolfu jako sportu pro letošní sportovní den.
Návrh měl na jednání pozitivní ohlasy. Výbor bod zařadí na program svého jednání.

8.2 Pobočný spolek Stříbrná Skalice
Předseda Pobočného spolku Stříbrná Skalice byl požádán o vyjádření ke stavu zakládání
pobočného spolku. Boleslav Studzinski sdělil, že stanovy byly schváleny výborem spolku a
žádost o registraci byla zaslána příslušným orgánům. Na vyjádření úřadů se nyní čeká.

8.3 Rezignace a volba člena výboru
Lubomír Čech rezignoval na pozici místopředsedy výboru a člena výboru.
Členská schůze bere rezignaci na vědomí.
Jako náhradu za sebe L. Čech navrhl Jana Kolašína. J. Kolašín se svým navržením souhlasí.
 Hlasování 7: (Přítomno 14) Pro: 12 Proti: 0 Zdrželi se: 2
Přijato usnesení: Jan Kolašín byl zvolen členem výboru spolku.

8.4 Půjčka
Byl podán návrh na vypořádání dluhu pana Dušana Malého (viz. přijaté usnesení).
 Hlasování 8: (přítomno 14) Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 1
Přijato usnesení: Členská schůze schválila vypořádání dluhu pana Dušana Malého ze
smlouvy ze dne 25. 1. 2012, které proběhne následujícím způsobem: do 31. 12. 2017
bude splaceno 16 000 Kč, do 31. 12. 2018 bude splaceno 16 000 Kč (celkem 32 000
Kč) a do 31. 12. 2019 bude splaceno 18 000 Kč (celkem 50 000 Kč). V případě, že
budou dodrženy uvedené splatnosti, budou dlužníkovi odpuštěny úroky sjednané ve
smlouvě. Členská schůze pověřuje výbor k podepsání příslušné smlouvy s panem
Dušanem Malým.

Nikdo z přítomných neměl žádný další bod k diskuzi.
Předsedající Martin Krejčí ukončil jednání členské schůze v 21:40.

Zapsal: Martin Krejčí

dne 19. 1. 2017

Příloha 1: Zpráva revizora

Zpráva o kontrole hospodaření Klubu šachistů Říčany
1925, z.s. za rok 2016
Kontrola hospodaření Klubu šachistů Říčany 1925, z.s. proběhla ve dnech 6.-8.1.2017;
účetnictví je pečlivě vedené a neshledal jsem při kontrole žádné závažné nedostatky. Rád bych
ocenil součinnost hospodářky paní Marie Jirouškové při objasnění mých dotazů a reflektování
mých připomínek při opravě zjištěných drobných nepřesností. Rád bych upozornil na
následující skutečnosti:

-chybějící Zápisy z jednání představenstva z druhé části roku 2015, které chyběly na webu (na
což jsem upozorňoval ve Zprávě za rok 2015), byly doplněny, za což výboru děkuji. Zápisy za
rok 2016 jsou rovněž zveřejněny.

-v roce 2016 došlo ke změně adresy KŠ Říčany 1925 (nově je to Domažlická 1692, 251 01
Říčany), na webu jsou již v sekci „DOKUMENTY KLUBU“ aktuální verze.

-bezúročná půjčka Stanislavu Stárkovi (schválená mimořádnou členskou schůzí) byla řádně
splacena

-v roce 2016 se dařilo úspěšně získávat prostředky na činnost i akce Klubu z různých zdrojů
(Město Říčany, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Šachový svaz ČR, Středočeský
šachový svaz) v celkové výši přes 240.000 Kč; dalšími zdroji jsou pak sponzorské dary – i díky
tomu jsou členské příspěvky pořád ve stejné výši (podrobněji ve Zprávě o hospodaření)

V Praze dne 18.1.2017

František Havlík

