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p.č.

Zápis z výborové schůze Spolku SK Royal zasláno 19.7.17
emalem - kdo se nemůže zůčastnit zašle omluvu
3.8.2017 / čtvrtek / 16.00 hod Restaurace Royal

Výbor :předseda Hochová Růžena,Hospodář a Organ.pracovník Beníšek František,Majetkář Plojharová Dagmar, Místopředseda Zachař Jaroslav –pozvaní :revizor Mazal Petr
Program jednání
Úkol z minulé schůze - Zakoupení šachových hodin

zajistí

věc

Plojharová Zajistí zakoupení šachových hodin do částky 3000 kč – odzkoušení všech hodin – případné
Dáša
vyřazení nebo zajištění opravy.

Úkol z minulé schůze-Zajistit registraci Mazala

Beníšek Mazal dodal potřebné informace.Beníšek vyplnil žádost o registraci,předseda spolku podepsal
František Žádost odeslána na ŠSČR.

Zajistit zapsání změny na postu revizora spolku u rejstříkového soudu

Z důvodu,že Vaniš rezignoval po měsíci na svou funkci revizora,po které velice toužil a na kterou
Beníšek byl původně nominovaný Šaur,musí Beníšek opět zajištovat změny ve spolkovém rejstříku na
František rejstříkovém soudě.Byl vyzván p.Mazal zvolený jako nový revizor , aby dodal prohlášení O
BEZÚHONOSTI a ověřený podpis.Po dodání Beníšek musí vše znova zajišťovat.

výbor
spolku

Durchan informoval Hochovou ,že Vaniš hodlá přestoupit do Slávie.Po zapravení zbytku slíbené
částky za zajištění přeregistrace tj.1755 kč /ca 6755kč – 5000kč zaplatil Vaniš/ a čl.příspěvku 500
kč / 75 kč zaplaceno JŠS a 75 kč ŠSČR + 350 kč čl.příspěvky jako člen Spolku SK Royal výbor
rozhodne o schválení přestupu.Nejprve Durchan žádal o zaslání čísla účtu s tím že bude
zaplaceno.Po třech dnech sdělil,že Vaniš nic platit nechce.V minulém roce zajistil přeregistraci
Vaniše z Holanska Durchan .Royal zaplatil za přeregistraci již v minulém roce – proto byl Vaniš
registrován za Royal , za který také hrál a byl zvolen do funkce revizora spolku!!!

1

Projednání přestupu Vaniše do Slávie

2

Výběr čl.příspěvků

Informace o výběru čl.příspěvků.Beníšek informoval o stavu výběru členských příspěvků.Beníšek
Beníšek
zasílal několikrát připomínku.Ještě nezaplatili tito členové
František
spolku:Šperger,Vaniš,LomskýJosef,Smažík

3

Stav rozpočtu

Beníšek Informace o plnění rozpočtu - příjmy a výdaje.O stavu rozpočtu informoval hospodář./Stav k
František 28.7.17 /Příjem 11100 kč výdej 13664 kč.Na účtu 81545 kč

4

Zakoupení desek a figur

Hochová Hochová navrhla zakoupit sety figur a desek pro mistrovská utkání – na příští schůzi výbor
Růžena rozhodne jestli má věci zakoupit nebo jestli je dostatek dobrých figur pro mistrovská utkání.

5

Návrh na pořádání bleskovky 2x v měsíci

výborr

Mezera navrhl pořádat čtvrteční bleskovky od 18.00 i dvakrát v měsíci.Durchan vyzve i další hráče
k účasti.Je možné připravit jako dlouhodobý turnaj a na konci roku vyhodnotit nejúspěšnějšího
hráče.ceny mohou být zainvestovány ze startovného alespoň 10 kč.SK Royal zajištuje hrací
místost, šachovnice , šachové hodiny a krásné prostředí !!!!! výbor souhlasí

6

Projednání soupisek pro sezonu 17-18

výbor

Beníšek připravil a rozeslal návrh soupisek pro dvě družstva na sezonu 17-18.Také rozeslal dotaz
k účasti v sezoně 17-18.Kapitáni a zástupci měli předložit soupisky pro 2 a 3 divizi
do 3.8.17.Protože Piskoř přislíbil, že bude dělat kapitána 2 divizi ,ale bude hrát jen třetí divizi.Po
několika výzvách se vyjádřil ,že kapitána dělat nebude a stejně odmítl funkci zástupce Durchan –
důvod byl,že těžko scháněl hráče.Proto musel vypracovat návrh soupisek Beníšek - jak pro 2 tak i
pro třetí divizi a předložil soupisky v daném termínu.Pro druhou a třetí divizi je dostatek
hráčů.Přednost musí mít hráči spolku Royal CB.Zjistil že Korostensky má nemocnou
manželku,Mezera si vybral jiný oddíl.Lomský Radek chce hrát 2.divizi s Hejdou.Chval nedal
vědět,Vaniš chce přestoupit do Slávie.Nevyjádřil se Lomský Josef a Smažík.Předseda spolku zjistí
zda hráči,kteří se zatím nevyjádřili mají zájem hrát za Royal.Pokud ne bude soupiska doplněna z
hráčů kteří chtějí hrát a mají zájem a čas a hosty.

7

Potvrzení kapitánů a zástupců.pro družstva 2 a 3 divize - povinnosti kapitánů a zástupců

výbor

Protože nikdo neprojevil ochotu pracovat pro družstvo 2 divize jako kapitán je nucen dělat kapitána
pro 2 divizi Beníšek.Funkci kapitána pro 3 divizi převezme Růženka Hochová a pomůže jí Beníšek.

8

Zajištění dopravy na mistr.zápasy

výbor

Pro zajištění dopravy na mistrovská utkání bude potřebné zjistit ochotné řidiče,které nebude nutné
prosit.

9

Projednání účasti na přeboru pořádaném Olympií

výbor

3. ročník "Přebor Šachového kroužku" – návrh na změnu názvu – přebor oddílů Č.Budějovice –
organizuje Hostaša,Royal dává k dispozici hrací místnost a vybavení pro zápasy.Hostaša navrhuje
nový název.zašle propozice a organizace se projedná.

10

Termínový kalendář na novou sezonu

Hejda

Dle Termínového kalendáře na novou sezonu zahajuje 2 divize dne 14.10.2017 a 3 divize již
7.10.2017

11

Konference JŠS

výbor

zástupce Spolku na konferenci a losovací schůzi JŠS 16.září 2017 –
Hochová,Beníšek,Plojharová

12

Vyhodnocení Turnajů u příležitosti mezinárodního dne šachu a turnaje na Včelné

Dne 20.7.2017 sehrálo 10 účastníků v restauraci Royal ČBcelkem 24 volných partií.Tradičně si
pochutnali na zákusku od Růženky Hochové,která odměnila účast dárkem v podobě sovičky a
Beníšek finanční odměnou.
František Na Včelné dne 30.7.17 se sešli členové Spolku SK Royal a sehráli narozeninový turnaj pořádaný
F.Beníškem u příležitosti jeho 68 narozenin.Krátké zprávy o konání a průběhu jsou vyvěšeny na
stránkách Royalu.

13

Stránky www Royal

Zhruba po měsíci života je návštěvnost stránek na zatím 113 – zavedení stránek u ŠSČR a JŠS –
Beníšek
na stránkách jsuo uváděny informace a aktuality.Powered by,Supported
František
by hostasa.p@seznam.cz royal.wz.cz/index.htm

14

Kontrola stavu DKP

Plojharová Pí.Plojharová zabezpečí do konce srpna 2017 kontrolu DKP a hlavně stav šachových
Dáša
hodin.Aktualituje sestavy.Zajistí seznam zapůjčeného materiálu.

