Zápis z členské schůze SŠK Cejle ze dne 10. září 2016, která se
konala v restauraci U šenkýřky v Cejli
I.
Přítomni:

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

Počet přítomných: 8 členů z celkového počtu 17 členů spolku.
Nepřítomni:

P. Smola, R.Velc, J.Nepraš, F. Cvach, J. Vochyánová, J. Makovec, J.
Mareček, S. Novák, V. Novák

II.
Zahájení -

jednání členské schůze zahájil předseda O. Cháb v 18.00 hodin a
konstatoval, že je přítomno 8 členů, což není polovina členů spolku a
členská
schůze tedy není dle platných stanov spolku usnášení
schopná. Předsedající O. Cháb tedy svolal novou členskou schůzi
na 19.00 hodin na stejném místě a téhož dne, které se zúčastnili stejní
členové, jak je výše uvedeno, a vzhledem k tomu, že se jí zúčastnila
více než pětina členů spolku, byla již členská schůze usnášení schopná.
III.

Program schůze:
1)
2)
3)
4)

Zhodnocení sezony 2015/2016,
vytvoření soupisky pro sezonu 2016/2017,
stav hospodaření spolku k 1.9.2016,
úkoly pro rok 2017.

Na začátku členské schůze byl hlasováním jednomyslně všemi přítomnými schválen
program členské schůze.
ad1) Zhodnocení sezony 2015/2016
V této oblasti bylo zkonstatováno, že činnost klubu nevybočovala ze zavedených standardů.
Převážná část činnosti je zaměřena na hraní krajské soutěže a dále pak individuálně
zúčastňováním se různých turnajů v rámci Kraje Vysočina. Zúčastňoval se Vlastimil Karban,
Ondřej Cháb a Zbyněk Cvach, kdy všichni hráči, zejména V. Karban, dosáhli poměrně
dobrých výsledků.
Výsledky dosažené v soutěži 2015/2016.
SŠK Cejle hrál krajskou soutěž, ve které se umístil na 8 místě. Lze konstatovat, že jsme
mohli určitě dosáhnout lepšího výsledku. Tohoto jsme však nedosáhli mimo jiné i díky
prohře v posledním zápase, kdy uvedený zápas jsme reálně vyhrát mohli.

Cíl: Účast více hráčů na pořádaných turnajích a přípravu na sezonu i v jejím průběhu řešit
formou tréninků, individuálních konzultací před zápasy nebo po jejich odehrání a
samostudiem. Bylo připomenuto, že každý pátek se konají od 18.00 hodin v Cejli
v Restauraci U šenkýřky v salonku tréninky, které vede V. Karban.
ad2) Vytvoření soupisky pro sezonu 2016/2017
Byla vytvořena a souhlasně odhlasována všemi přítomnými soupiska pro sezonu 2016/2017.
Šachovnice:
1. Vlastimil KARBAN
2. Ondřej CHÁB
3. Karel PEJČOCH
4. Zbyněk CVACH
5. Jaroslav MAREČEK
6. Luděk VELC
7. Jaromír NEPRAŠ
8. Jozef BILKA
9. Jana VOCHYÁNOVÁ
10. Karel CHÁB
11. Petr SMOLA
12. Radek LÍZAL
13. Stanislav NOVÁK
14. Radovan VELC
15. Jaroslav MAKOVEC
16. František CVACH
17. Vladimír NOVÁK
Soupisku odešle O. Cháb v termínu do 15.9.2016 paní Kořínkové.
ad3) Stav hospodaření spolku k 1.9.2016.
V roce 2016 byla poukázána ze strany Obecního úřadu v Cejli formou daru SŠK Cejle částka
ve výši 4 000,- Kč. Výsledky hospodaření přednesl J. Bilka - stav financí v pokladně klubu
(spolku) k datu 1.9.2016 je 8 392 Kč a na účtu 3 513 Kč. Mezi příjmy patřila částka 4 000,Kč od Obce Cejle formou daru a členské příspěvky. Mezi výdaje pak patřily členské
příspěvky šachovému svazu a zápisné do soutěže.
Cíl: Hospodařit i nadále tak jako doposud, tedy s pozitivní bilancí.
I v roce 2016 se budou členské příspěvky výši 300,- Kč platit v hotovosti J. Bilkovi nebo
poukazovat na účet č. 109 417 934/0300. Při platbě na účet členové jako variabilní symbol
uvedou své rodné číslo bez lomítka. Příspěvky je nutno uhradit nejpozději do 31.10.2016!
V. Karban navrhl, aby se zajistila pamětní medaile pro bývalého dlouholetého člena SŠK
Cejle Karla Ženíška, jako výraz poděkování za činnost v klubu s tím, že tato bude předána
spolu se zakoupeným dárkovým košem.
Všemi přítomnými byl návrh souhlasně odhlasován s tím, že medaili zajistí O. Cháb, a že na
uvedené bude uvolněna částka ve výši 1 000 Kč.
ad4) Úkoly pro rok 2017.
Na žádost zastupitelů obce Cejle se zúčastní, jako každý rok, požadovaný počet členů spolku
akcí ke Dni dětí atd.
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Zasedání valné hromady bylo ukončeno ve 20.30 hodin.
Zapsal: Ondřej CHÁB, v.r.
Ověřil: V. Karban, K. Pejčoch, Z. Cvach, J. Bilka, K.Cháb, R Lízal, L. Velc
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