Zápis z valné hromady SŠK Cejle ze dne 14. prosince 2015, která se
konala v restauraci U šenkýřky v Cejli
I.
Přítomni:

V. Karban, O.Cháb, Z. Cvach, F. Cvach, J. Bilka, R. Lízal, S.Novák,
L.Velc, K.Pejčoch

Počet přítomných: 9 členů klubu
Nepřítomni:

P. Smola, J.Nepraš, J. Vochyánová, J. Makovec, K.Cháb, R.Velc, J.
Mareček, V.Novák
II.

Zahájení -

jednání valné hromady zahájil předseda klubu O. Cháb v 17.30 hodin a
konstatoval, že je přítomno 9 členů klubu z celkového počtu 17 členů, tedy
nadpoloviční většina členů.
III.

Jednotlivé body jednání:
1) Prvním bodem k jednání valné hromady je schválení stanov Sportovního šachového klubu,
z.s., který se stane spolkem dle zákona č. 89/2012 Sb., kdy činnost tohoto spolku bude
navazovat na činnost Sportovního šachového klubu Cejle, o.s.
O. Cháb přečetl stanovy, které připravil na základě úkolu z minulé valné hromady Ing. Vlastimil
KARBAN.
Navrhované změny nebo doplnění stanov:
J.Bilka navrhl změnu v bodu 14 – způsob zveřejnění a uložení stanov.
Pro změnu a její zapracování do stanov hlasovalo - 9 přítomných
Proti změně a jejímu zapracování do stanov hlasovalo - 0 přítomných
Hlasování se zdrželo - 0 přítomných
J.Bilka navrhl změnu v článku 9 – hospodaření spolku: omezení možnosti využívání majetku
spolku (jen nefinanční majetek) a dále navrhl: Pověřený člen spolku vede účetnictví. Jiný člen
spolku je pověřen vedením pokladny a správou bankovního účtu.
Pro změnu a její zapracování do stanov hlasovalo - 9 přítomných
Proti změně a jejímu zapracování do stanov hlasovalo - 0 přítomných
Hlasování se zdrželo - 0 přítomných
2) Stanovy byly po změnách a jejich zapracování znovu O. Chábem přečteny všem
přítomným a bylo o nich hlasováno takto:
Pro přijetí stanov hlasovalo - 9 přítomných.
Proti přijetí stanov hlasovalo - 0 přítomných.

Hlasování se zdrželo - 0 přítomných
O.Cháb konstatoval, že přečtené stanovy, které jsou přílohou tohoto zápisu, budou stanovami
Sportovního šachového klubu, z.s., a budou spolu s dalšími relevantními materiály zaslány Ing.
Vlastimilem KARBANEM na Krajský obchodní soud k zápisu do rejstříku. Tyto stanovy nahrazují
stanovy přijaté členy klubu dne 24.8.1983.
3) Volba třech členů výboru spolku:
Za členy výboru spolku byly přítomnými navrženi tito členové klubu –
Hlasování o navržených:
Mgr. Ondřej Cháb
………………
Pro přijetí - 8
Proti přijetí - 0
Zdrželi se hlasování - 1
Zvolen členem výboru – ANO
Ing. Vlastimil Karban
………………
Pro přijetí - 8
Proti přijetí – 0
Zdrželi se hlasování - 1
Zvolen členem výboru – ANO
Ing. Karel Pejčoch
………………
Pro přijetí - 8
Proti přijetí – 0
Zdrželi se hlasování - 1
Zvolen členem výboru – ANO

4) Volba pověřených členů pro vedení účetnictví, pokladny a správy bankovního účtu dle
článku 9 bodu 4 stanov:
O.Cháb navrhl, aby vedením pokladny a správou bankovního účtu byl pověřen J.Bilka.
Pro hlasovalo - 8 přítomných
Proti hlasovalo - 0 přítomných
Hlasování se zdrželo - 1 přítomných
O.Cháb navrhl, aby vedením účetnictví byl pověřen V.Karban.
Pro hlasovalo - 8 přítomných
Proti hlasovalo - 0 přítomných
Hlasování se zdrželo - 1 přítomných

5) Volba předsedy spolku:
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Za předsedu spolku byl přítomnými navržen člen klubu Mgr. Ondřej Cháb
Hlasování o navržených:
Mgr. Ondřej Cháb
………………
Pro přijetí - 8
Proti přijetí - 0
Zdrželi se hlasování - 1
Zvolen členem výboru – ANO

Zasedání valné hromady bylo ukončeno v 19.30 hodin.
Zapsal: Ondřej CHÁB, v.r.
Zápis ověřili: V. Karban, O.Cháb, Z. Cvach, F. Cvach, J. Bilka,
K.Pejčoch,

Ing. Vlastimil KARBAN
Mgr. Ondřej CHÁB
Zbyněk CVACH
František CVACH
Ing. Jozef BILKA
Radek LÍZAL
Stanislav NOVÁK
Ing. Luděk VELC
Ing. Karel PEJČOCH

R. Lízal, S.Novák, L.Velc,

………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………

Součástí zápisu je i prezenční listina o účasti na valné hromadě a přijaté stanovy.
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