Výborová schůze Spolku SK Royal – program – zápis

7/2017

p.č.

1.7.2017 / čtvrtek / 16.00 hod Restaurace Royal
Pozvaní :předseda Hochová Růžena,Hospodář a Organ.pracovník Beníšek František,Majetkář Plojharová Dagmar,
Program jednání

Úkol z minulé schůze - Zakoupení šachových hodin

věc

zajistí

Projednat účast

Účast na výborových schůzích v roce 2017
Úkol z minulé schúze -Zajistit doplatek za
přeregistraci Vaniše

Místopředseda Zachař Jaroslav –revizor Mazal Petr

Hochová
Růžena
Plojharová
Dáša

Kontaktovat Vaniše a připomenout závazek.Hochová zjistí zda Vaniš doplatí náklady zaplacené Spolkem Royal za
přeregistraci cizince – 1755 kč.
Zajistí zakoupení šachových hodin do částky 3000 kč

Úkol z minulé schůze-Zajistit registraci Mazala

Beníšek
František

Beníšek zajistí

1

WW stránky Spolku SK Royal

beníšeek
František

Hostaša vytvořil stránky a po dohodě s předsedou a hospodářem je postupně upravuje.Na základě připomínek Koutného a Lomského byly vymazány
údaje o roku narození a čl. Příspěvku.Lomský upozornuje že je tresté i uveřejnění fotografie bez souhlasu fotografovaného.Hospodář rozeslal adresu na
www stránky všem členům.

2

Soupisky pro příští sezonu

Hochová
Růžena

Zachař se řekl, že bude hrát i v nové sezoně,ale nechce dělat kapitána – má málo času.Bylo by potřeba poslat vyjádření k zaslanému návrhu soupisek
do příští sezony.Reakce od hráčů áčka jsou poze od Špergra,který nechce hrát,od Lomského Raddka,Půži,Koutného,Šauera – ostatní se
nevyjádřili.Hráči béčka chtějí hrát všichni a mají i zájem účastnit se tréninků a turnajů.

3

Výběr čl.příspěvků

Beníšek
František

Informace o výběru čl.příspěvků.Beníšek informoval o stavu výběru členských příspěvků.

4

Stav rozpočtu

Beníšek
František

Informace o plnění rozpočtu - příjmy a výdaje.O stavu rozpočtu informoval hospodář./Stav k 1.7.17 / Příjem

5

Letní nedělní odpolední Včelenské setkání

Beníšek
František

Nedělní Včelná 16.00 – 22.00 hod – Hospoda u Stadionu – možná je i terasa – nebo hospoda staré časy - dohoda o účasti
předem v Royalu ve čtvrtek.Systém – 2x 20 min.Doprava MHD nebo autem a kolo.Krásné prostředí u lesa.V případě zájmu

6

Aktualizovat rapidy ve čtvrtek

Hochová
Růžena

Ve čtvrtek v rámci tréninku hrát pouze rapid šach do celoročního turnaje !!!!!Beníšek připoměl záměr celoročního turnaje v rapidu.Bylo by vhodné
motivovat hráče k účasti a i zlepšit možnosti jak naplnit příjmovou část rozpočtu spolku.

7

Rozpis souěží na novou sezonu

Beníšek
František

V červnu by měl Hejda vypracovat termínový kalendář pro sezonu 17/18 – .V srpnu bude konference kde se bude konat i losování pro rozpis
soutěží.Do té doby musíme mít připravené tiskopisy pro případné hostující hráče – při konferenci potvrdí souhlas s hostováním přítomný zástupce
oddílu ze ,kterého je hráč ,který bude za nás hrát.Je nutné mít připravené soupisky pro potvrzení od JŠS.

8

Rozpis souěží na novou sezonu

Beníšek
František

Do srpna se budou podepisovat přestupy – rozhoduje výbor !!!!

Na doporučení pí.Plojharové výbor

žádá členy o zaplacení do konce července 2017
8750 kč výdej 15606 kč.

zajistit 3 šachovice a tři mechanické hodiny.Jednu šachovnici a hodiny zapůjčí Beníšek.

