
Zápis z členské schůze SŠK Cejle ze dne 14.6.2019, která se konala 

v restauraci U šenkýřky v Cejli 

 

 
I. 

 
Přítomni: V. Karban, O.Cháb, M.Sobotka, B.Křišťál, R Lízal, V. Novák, J.Španěl 

 

Počet přítomných:  7 členů  z celkového počtu 17 členů spolku. 

 

Nepřítomni:  P. Smola, R.Velc,  J.Nepraš,   F. Cvach,  Z. Cvach,  K.Cháb,  L.Velc,  

S. Novák, J.Makovec, K.Pejčoch 

 

Hosté:   A.Vondra,  

 

 

II. 

 

Zahájení -   Jednání členské schůze zahájil předseda O. Cháb v 18.00 hodin a 

konstatoval, že je přítomno 7 členů, což není polovina všech členů 

spolku a členská   schůze tedy není dle platných stanov spolku  usnášení 

schopná.  

 

Vzhledem k tomu byla svolána mimořádná členská schůze od 19:00 

hodin. Na schůzi se dostavili stejní členové v počtu 7, jak je výše 

uvedeno. Dle platných stanov spolku, pokud  je přítomna více jak 

pětina členů, je tato schůze usnášeníschopná. 

 

III. 

 

Program schůze: 

 

Program: 

1) Zhodnocení sezony 2018/2019. 

2) Přihlášení do soutěže a vytvoření soupisky pro ročník 2019/2020. 

3) Schválení roční účetní závěrky klubu za rok 2018. 

4) Úkoly pro rok 2020. 

5) Různé. 

 

Na začátku členské schůze byl souhlasným hlasováním všech přítomných schválen 

program členské schůze. 

 

ad1)  Zhodnocení sezony 2018/2019 

V této oblasti bylo zkonstatováno, že činnost klubu nevybočovala ze zavedených standardů. 

Převážná část činnosti klubu byla zaměřena na hraní krajské soutěže a dále pak individuálně.  

  

Výsledky dosažené v soutěži 2018/2019.  

SŠK Cejle hrál krajskou soutěž, ve které se umístil na 6. místě. Lze konstatovat, že jsme 

dosáhli horšího výsledku než v předchozí sezoně, ale výsledek rozhodně není špatný, a 
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alespoň máme příští sezonu motivaci se opět zlepšit. Prakticky všichni hráči základní sestavy 

uhráli na svých šachovnicích velmi dobré výsledky a umístili se na předních pozicích 

v konečném hodnocení soutěže. V hodnocené sezoně byla velmi dobrá účast všech hráčů, a to 

až na první zápasy. Zde je třeba přidat a začít hrát „na plný plyn“ hned od počátku soutěže. 

 

Pro schválení:           7 

Proti schválení:  - 

Hlasování se zdrželi:  - 

Schváleno. 

 

  

ad2)  Vytvoření soupisek pro sezonu 2019/2020 

Pro sezonu 2019/2020 bude přihlášeno družstvo SŠK Cejle do Krajské soutěže. 

 

Přihlášky odešle O. Cháb v daném termínu. Současně byla vytvořena soupiska družstva SŠK 

Cejle  pro sezonu 2019/2020.  

 

Soupiska SŠK Cejle:     

1. Vlastimil KARBAN – zástupce kapitána  

2. Ondřej CHÁB  - kapitán    

3. Karel PEJČOCH     

4. Zbyněk CVACH     

5. Aleš VONDRA     

6. Martin SOBOTKA     

7. Jan ŠPANĚL      

8. Jaromír NEPRAŠ     

9. Luděk VELC      

10. Radovan VELC     

11. Bronislav KŘIŠŤÁL      

12. Karel CHÁB 

13. Vladimír Novák 

14. Stanislav NOVÁK 

15. Jaroslav MAKOVEC 

16. Radek LÍZAL 

17. Petr SMOLA 

 

Soupisku odešle O. Cháb v termínu do 15.9.2019 panu Svíženskému. 

 

Hlasování k zaslání přihlášek a k vytvořeným soupiskám: 

 

Pro schválení:           7 

Proti schválení:  - 

Hlasování se zdrželi:  - 

Schváleno. 

 

ad3) Schválení roční účetní závěrky klubu za rok 2018.  

 

Byla přečtena roční účetní uzávěrka klubu za rok 2018, která je přílohou tohoto zápisu. Cíl 

klubu: Hospodařit i nadále tak jako doposud, tedy s pozitivní bilancí. 
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Ke schválení účetní uzávěrky bylo provedeno hlasování. 

 

Pro schválení:           7 

Proti schválení:  - 

Hlasování se zdrželi:  - 

Schváleno. 

 

I v roce 2019 se budou členské příspěvky výši 300,- Kč platit v hotovosti novému 

pokladníkovi B. Křišťálovi nebo poukazovat na klubový účet č. 109 417 934/0300. Při platbě 

na účet členové ve zprávě pro příjemce uvedou své jméno a příjmení. Příspěvky je nutno 

uhradit nejpozději do 31.10.2019!  

 

Je dále třeba, aby členové  V. Novák, R. Lízal aj. Španěl uhradili členské příspěvky ve 

výši 300 Kč i za rok 2018. 

 

 

ad4) Úkoly pro sezónu 2019-2020. 

Účast více hráčů na pořádaných  turnajích v rámci Vysočiny. Zlepšit  přípravu na sezonu před 

jejím započetím i  v jejím průběhu, a to formou kolektivních tréninků, individuálních 

konzultací před zápasy nebo po jejich odehrání a samostudiem. Bylo připomenuto, že každý 

pátek se konají od 18.30 hodin  v Cejli v Restauraci U šenkýřky v salonku  tréninky, které 

vede V. Karban. Termín tréninků lze řešit i individuálně dohodou s jejím garantem. 

 

 

Pro schválení:           7 

Proti schválení:  - 

Hlasování se zdrželi:  - 

Schváleno. 

 

 

ad5) Různé. 

Náš dlouholetý a zakládající člen klubu pan Jozef Bilka  sdělil, že již nadále nebude 

vykonávat funkci pokladníka klubu a dále uvedl, že končí  on a jeho dcera Jana Vochyánová 

z osobních důvodů své členství v klubu. Pan Bilka uvedl, že poskytne veškerou součinnost při 

předání podkladů pro vykonávání funkce novému pokladníkovi. 

 

Jako nový pokladník byl navržen pan Bronislav Křišťál.  Jmenovaný s návrhem souhlasil. 

 

Pro schválení:           6 

Proti schválení:  - 

Hlasování se zdrželi:  1 

Schváleno. 

 

Výbor i všichni členové klubu vyslovili panu Jozefu Bilkovi velké poděkování  za jeho 

dlouholetou aktivní činnost ve funkci pokladníka klubu a za dosažené sportovní 

výsledky, kdy po dlouhou dobu byl jednou z opor týmu a klíčovým hráčem. Velice si 

členové klubu cení jeho otevřené, kamarádské a veselé povahy. Ve spojení s velkou 

odpovědností při vykonávání všech činností v klubu a pozitivním přístupem k životu se 

stal velkou autoritou pro  nás všechny. Přejeme mu, aby se mu  dařilo v osobním životě 

co nejlépe, a aby měl pevné zdraví  a radost ze života. Jako našemu kamarádovi jsme 
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mu připraveni vždy pomoci a budeme rádi, pokud nám bude v budoucnu fandit a přijde 

se na nás  podívat. 

 

Členská schůze byla ukončena v 20.00 hodin. 

 

Zapsal: Ondřej CHÁB, v.r. 

 

Ověřil: V. Karban, O.Cháb, M.Sobotka, B.Křišťál, R Lízal, V. Novák, J.Španěl 

,  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

---------- Původní e-mail ---------- 

Od: chab <chab@email.cz> 

Komu: Vlasta Karban , <vlkarban@volny.cz>, Karel Pejčoch , <karel.pejcoch@seznam.cz>, 

Ing. Jozef Bilka , <JBilka@seznam.cz>, Zbyněk CVACH , <zbynekcvach@seznam.cz>, 

František CVACH , <frantisek.cvach@seznam.cz>, Petr Smola , <smola.truhlar@atlas.cz>, 

Jaromír Nepraš , <jaromir.nepras@seznam.cz>, Luděk Velc , <ludek.velc@cmsterk.cz>, Kája 

a Pája Chábovi , <pavlinatorka@centrum.cz>, kristalbobo@seznam.cz, Radek LÍZAL , 

<r.lizal@swietelsky.cz>, Jaroslav Makovec , <mako.ji@centrum.cz>, Stanislav NOVÁK , 

<stanik.ce@seznam.cz>, Luděk Velc , <ludek.velc@cmsterk.cz>, Jana Vochyánová , 

<janca.dracek@seznam.cz>, Vladimír Novák , <nvladimir52@seznam.cz>, Martin Sobotka 

<msobotka@centrum.cz>, Jan Španěl <hombre776@seznam.cz>, ales.vondra@seznam.cz 

Datum: 30. 5. 2019 18:54:24 

Předmět: Pozvánka na členskou schůzi SŠK Cejle 
 

Zdravím všechny. 
  
V pátek dne 14.6.2019 se v 18:00 hodin bude konat v hostinci v Cejli členská 
schůze SŠK Cejle, z.s.. 
  
Program: 
1) Zhodnocení sezony 2018/2019. 
2) Přihlášení do soutěže a vytvoření soupisky pro sezonu 2019/2020. 
3) Schválení  roční účetní závěrky klubu za rok 2018. 
4) Úkoly pro rok 2020. 
5) Různé. 
  
Účast na uvedené schůzi patří mezi  základní práva i  povinnosti členů klubu. Na 
schůzi bude možno uhradit členské příspěvky. 
  
Potvrďte prosím účast. 
 
 
S pozdravem, Mgr. Ondřej Cháb, předseda klubu. 
 

 


