
Zápis z členské schůze Šachového klubu Boskovice z.s.

Místo konání: Boskovice – Restaurace Slavia

Termín konání: 5.4.2018 od 18:00

Účast: 11 členů s hlasovacím právem (Filip Dvořáček, Jaroslav Probošt, Milan Boháček, Ladislav
Petr,  František  Kulhavý,  Jan  Vaňhara,  Pavel  Hubený,  Vlastimil  Brda,  Karel  Zapletal,  Vlastimil
Maděryč, Mikuláš Derňár) + 1 host (Ladislav Konečný).

Schůze se zúčastnilo 11 členů s hlasovacím právem a byla proto usnášeníschopná dle článku 6.6
spolkových stanov. 

Průběh schůze:

1.  Volba  vedoucího  zasedání,  kontrola  usnášeníschopnosti,  volba  zapisovatele  –  vedoucím
a zapisovatelem  byl  zvolen  Milan  Boháček  (10  hlasů  pro,  jeden  se  zdržel).  Byla  ověřena
usnášeníschopnost schůze.

2. Volba Jana Vaňhary jako čtvrtého člena výboru spolku – před volbou byla oceněna jeho
aktivita a připomenuty i praktické výhody, například při jednání s městem. Jan Vaňhara byl zvolen
čtvrtým členem výboru (11 hlasů pro). Funkční období začíná okamžikem zvolení.

3. Zpráva o činnosti spolku od poslední členské schůze (září 2017 – březen 2018) – v září se
konal  menší  rapid  turnaj  „Slavia  Open“  (info,  výsledky).  Potěšily  početné  výpravy na  okresní
turnaje (Lipovec, Sloup). Solidnímu zájmu se těší čtvrteční oddílové turnaje i tréninky pravidelně
pořádané jednou měsíčně.  Výrazným oživením prošel  oddílový web,  jen  v tomto roce již  bylo
zveřejněno asi 30 hlavních zpráv. 

4.  Zprávy  kapitánů  o  výsledcích  družstev  v  sezóně  2017/18 –  přítomní  kapitáni  seznámili
přítomné  s  hodnocením  svých  družstev.  Jejich  zprávy  budou  dostupné  na  webu,  společně  se
statistikou jednotlivých hráčů. Obecně panovala spokojenost s bezproblémovým průběhem sezóny,
který byl navíc podpořen vynikajícími výsledky, postupem „áčka“ do KPI a „béčka“ do KPII.

5. Zpráva pokladníka o hospodaření spolku za rok 2017 – přítomný pokladník ve stručnosti
seznámil přítomné se stavem pokladny a konstatoval, že spolek hospodařil v roce 2017 se ziskem.
Ten byl způsobem především mimořádnou dotací ŠSČR určenou šachovým oddílům. Stav pokladny
a vedení účetnictví právě ověřuje revizní komise. 

6.  Seznámení  s  návrhem  rozpočtu  2018 –  rozpočet  je  navržen  v  podobné  struktuře  jako
v předchozích letech. Nově se počítá pouze s navýšením výdajů u družstev (účast v KPI), spolkový
rozpočet na druhé straně vylepší příjem z nově zavedených členských příspěvků.

7. Výhled pro sezónu 2018/18 a plán akcí pro rok 2018 – přítomní byli pozváni na Černohorský
soudek (29.4.2018) s prosbou o včasné potvrzení účasti, abychom mohli sestavit kvalitní družstva.
Na  podzim  by  se  měl  konat  rapid  turnaj  v  Knínicích,  který  bude  navazovat  na  první  ročník
úspěšného „Jarního turnaje“ z roku 2016.

Předpokládanou živou diskusi vyvolala otázka složení družstev pro příští sezónu. Mezi přítomnými
panovala opatrná shoda, že bychom měli využít obou postupových míst a hrát v příští sezóně KPI
(“áčko“),  KPII  („béčko“),  OP  („céčko“)  a  ZS  („déčko“).  Cílem  „áčka“  v  KPI  přitom  bude
především nabrat  nové zkušenosti,  počítáme s  tím,  že  budeme nejslabší  družstvo  a  ze  soutěže
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sestoupíme. Přesné složení družstev bude nutné přizpůsobit potřebě omezit množství volných hráčů.
Zatím se jako nejlogičtější jeví pozvat do „áčka“ několik hostů. 

8. Ostatní, diskuse – byla vyřešena drobná agenda.

Schůze byla zakončena asi ve 20:00.

Zápis zpracoval Milan Boháček dne 8.4.2018. 


