Zápis č. 1/2019
z jednání členské schůze Klubu šachistů Říčany 1925, z.s.
konáno dne 30.1.2019 v KC Labuť, 17. listopadu 214, Říčany 251 01
Přítomni dle prezenční listiny: (10) Jaroslav Říha, Stanislav Stárek, Táňa Zlámaná, Marie
Jiroušková, Milan Němec, Vojtěch Štochl, František Havlík, Tomáš Skalický,Bolek Studzinski,
Zdeněk Pavel
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zpráva o činnosti za rok 2018
Zpráva revizora za rok 2018
Zpráva o hospodaření v roce 2018
Návrh na upravení členských příspěvků 2020
Kooptace člena výboru
Plán práce na rok 2019
Schválení rozpočtu na rok 2019
Volba delegátů na krajskou konferenci
Různé

Jednání členské schůze zahájil v 18:00 předseda spolku Jaroslav Říha. Jelikož nebyla v době
zahájení jednání přítomna nadpoloviční většina členů spolku starších 15 let, bylo dle stanov
po 30 minutách zahájeno náhradní jednání členské schůze. Předseda spolku navrhl Tomáše
Skalického jako předsedajícího.
 Hlasování 1: (přítomno: 10) Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 3
Přijato usnesení: Předsedajícím jednání členské schůze byl zvolen Tomáš Skalický.
Předsedající dle prezenční listiny konstatoval, že v době zahájení náhradní členské schůze
bylo přítomno 10 členů a podle platných stanov je tedy schůze usnášeníschopná. Ke dni
konání členské schůze mělo zaplaceno členské příspěvky 72 členů starších 15 let.
Předsedající dále navrhl Tomáše Skalického jako zapisovatele, Stanislava Stárka jako
skrutátora a Františka Havlíka jako ověřovatele zápisu.
 Hlasování 2: (přítomno 10) Pro: 9 Proti: 1 Zdrželi se: 0
Přijato usnesení: Zapisovatelem byl zvolen Tomáš Skalický, skrutátorem byl zvolen
Stanislav Stárek a ověřovatelem byl zvolen František Havlík.

1

Zpráva o činnosti za rok 2018

Jaroslav Říha přednesl zprávu o činnost za rok 2018 a zdůraznil klíčové body zprávy, kam
patří zejména úspěchy mládeže. Například úspěch Jáchyma Šmolíka na MČ či 5. místo na
MČR družstev mládeže.
Členská schůze bere zprávu o činnosti za rok 2018 na vědomí. Neměla žádné připomínky.
Zpráva bude zveřejněna na webu.

2

Zpráva revizora za rok 2018

František Havlík přednesl zprávu revizora, ve které uvedl, že neshledal žádná výrazná
pochybení. Navrhl následující body ke zlepšení:
-

Vyvěsit zápisy z jednání Výboru na web,
zvážení zhodnocení úspor díky vyšším úrokovým sazbám.

Členská schůze bere zprávu revizora na vědomí.
Zprávu lze nalézt v příloze „A“ tohoto zápisu.

3

Zpráva o hospodaření v roce 2018

Marie Jiroušková přednesla zprávu o hospodaření. Zdůraznila především úspěšné čerpání
grantů a darů. Spolek hospodařil v roce 2018 celkově se ztrátou - 9311,00 Kč.
Členská schůze bere zprávu o hospodaření na vědomí a navrhuje kompenzaci nerozdělenými
zisky z minulých let.
 Hlasování 3: (Přítomno 10) Pro: 10 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Přijato usnesení: Členská schůze schvaluje kompenzaci ztráty nerozdělenými zisky
z minulých let.
Jaroslav Říha zmínil výši mimořádných grantů a darů a zdůraznil, že výše grantů se
pravděpodobně v dalších letech bude snižovat.

4

Návrh na upravení členských příspěvků na rok 2020

Výbor přednesl návrh na upravení výše členských příspěvků na rok 2020.
Jako důvod pro zvýšení členských příspěvků uvedl Jaroslav Říha – jménem výboru –
pravděpodobné snižování grantů v dalších letech a zvýšení komfortu členů.
Členové výboru navrhují zvýšení členských příspěvků členů z 800,- Kč na 1000,-Kč, dětí a
mládeže od 11 do 19 let z 500,-Kč na 800,-Kč a dětí do 10 let z 200,-Kč na 400,-Kč.
František Havlík poznamenal, že granty dostává klub především za úspěchy dětí, proto navrhl
snížení zvýšení členských příspěvků dětí a mládeže od 11 do 19 let na 700,-Kč namísto 800,Kč.
Členská schůze hlasuje o protinávrhu:
 Hlasování 4: (Přítomno 10) Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 2
Přijato usnesení: Členská schůze schvaluje zvýšení členských příspěvků na rok 2020
dětem do 10 let na 400,-Kč, dětem a mládeži od 11 do 19 let na 700,-Kč a dospělým
od 20 do 65 let na 1000,-Kč.

5

Kooptace členů výboru

V minulém volebním období působil výbor ve složení Jaroslav Říha, Martin Krejčí, Stanislav
Stárek, Marie Jiroušková, Tomáš Már, Táňa Zlámaná a Jan Kolašín.

Výbor navrhuje na zvolení do výboru na období 2019-2020 Milana Němce a Tomáše
Skalického, kteří byli v průběhu roku 2018 kooptováni do výboru.
Volit členy výboru smí dle čl. XI odst. 7 Stanov pouze členové spolku starší 18 let.
 Hlasování 5: (Přítomno 9) Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 2
Přijato usnesení: Do výboru na období 2019-2020 byli kooptováni Milan Neměc a
Tomáš Skalický.
Výbor má nyní 7 členů: Jaroslava Říhu, Marii Jirouškovou, Táňu Zlámanou, Stanislava
Stárka, Martina Krejčího, Milana Němce a Tomáše Skalického.

6

Plán práce na rok 2019

Jaroslav Říha přednesl plán práce na rok 2019. Informoval členy o pozvání přátel z Thurmu i
nového partnerského města z Polska na memoriál Františka Říhy. Klíčovými akcemi, které
spolek bude pořádat, je OPEN Říčany 2019, KP družstev mládeže a Memoriál Františka Říhy.
Letošním sportem při sportovním dnu bude squash.
Členská schůze bere plán práce na rok 2019 na vědomí.

7

Schválení rozpočtu na rok 2019

Jaroslav Říha představil návrh rozpočtu na rok 2019, který je deficitní a navrhuje uhradit
rozpočtový schodek (v předpokládané výši 44 120 Kč) z účtu nerozdělených zisků z minulých
let.
Jaroslav Říha zdůvodnil, že rozpočet je deficitní z důvodu:
-

Nárůst výdajů za účetnictví,
nejistota výše čerpaných grantů.

Výbor bude pracovat na následujících bodech, pro dosažení co nejnižšího deficitu:
- Neutrální rozpočet OPENu,
- navýšení příjmů z darů.
 Hlasování 6: (přítomno 10) Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 1
Přijato usnesení: Členská schůze schvaluje rozpočet na rok 2019 a uhrazení
rozpočtového schodku z účtu nerozdělených zisků z minulých let.

8

Volba delegátů na krajskou konferenci

Volební konference SŠS se koná 9. února 2018 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 11: (přítomno 10) Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 1
Přijato usnesení: Delegáty na konferenci SŠS byli zvoleni J. Říha a F. Havlík.

9

Různé

9.1 Rozhodčí
František Havlík upozornil na nedostatek domácích rozhodčích pro soutěže družstev.
 Úkol pro výbor na první polovinu roku 2019 – zajistit rozhodčí pro soutěže družstev.

9.2 OPEN Říčany 2019
Táňa Zlámaná navrhla zajistit doprovodný program (například rapid či blitz turnaj) v rámci
OPENu Říčany. Tím by se mohlo usnadnit dosažení nulového rozpočtu OPENu.

9.3 Nízká účast na členské schůzi
Jaroslav Říha byl překvapen nízkou účastí na letošní členské schůzi. Příčinou mohl být
nevhodně zvolený termín (středa) a to, že letošní členská schůze nebyla volební.

9.4 Informace o dění ve Stříbrné Skalici
Bolek Studzinski přítomné informoval o šachovém dění ve Stříbrné Skalici a chystaných
akcích.

Nikdo z přítomných neměl žádný další bod k diskuzi.
Předsedající Tomáš Skalický ukončil jednání členské schůze ve 20:19.

Zapsal: Tomáš Skalický

dne 30. 1. 2019

Příloha A: Zpráva revizora

Zpráva o kontrole hospodaření Klubu šachistů Říčany
1925 za rok 2018

Kontrola hospodaření Klubu šachistů Říčany 1925 proběhla ve dnech 18.-19.1.2019;
účetnictví je pečlivě vedené a neshledal jsem při kontrole žádné závažné nedostatky. Rád
bych ocenil součinnost hospodářky paní Marie Jirouškové při objasnění mých dotazů. Rád
bych upozornil na následující skutečnosti:

- doporučuji zveřejnit na novém webu zápisy z jednání představenstva
(přinejmenším) od roku 2018. V šanonech s účetními doklady jsou příslušné zápisy, pokud s
nimi souvisely nějaké odchozí či příchozí platby, ale domnívám se, že by měly být zveřejněny
pro všechny členy oddílu (třeba v roce 2016 a 2017 bylo téma objednání šachů z Číny
zajímavou četbou na pokračování)
- půjčka člena oddílu Dušana Malého je řádně splácena dle dohodnutého splátkového
kalendáře (v prosinci 2018 došlo k uhrazení 2. splátky)
- v roce 2018 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, Středočeský kraj); dalšími zdroji jsou pak sponzorské dary
- dle výpisů z účtu ve FIO Bance v průběhu roku 2018 neklesl zůstatek pod 500.000
Kč. Doporučuji výboru monitorovat situaci (už se lehce zvedají úrokové sazby) a případně
část prostředků uložit na spořící účet, kde by došlo ke zhodnocení prostředků. Momentálně
(27.1.2019) je dle sazebníku FIO úrok na spořícím účtu 0,35% a na tříměsíčním
termínovaném vkladu 0,5%.

V Praze dne 27.1.2019

František Havlík

