Zápis z výborové schůze
Spolku SK Royal program
9/2017
zaslán 11.8.17 emalem - kdo
se nemůže zůčastnit zašle
omluvu
31.8.2017 / čtvrtek / 16.00 hod Restaurace Royal

p.č.

Výbor :předseda Hochová Růžena,Hospodář a Organ.pracovník Beníšek František,Majetkář Plojharová Dagmar, Místopředseda
Zachař Jaroslav –pozvaní : Lomský Radek ,revizor Mazal Petr
Nepřítomen a neomluvil se Zachař ani
Lomský Radek
Program jednání

1

Projednání soupisek na sezonu 17-18

3

Povinosti kapitánů

4

Soupiska pro druhou divizi + přihláška do soutěže

5

Soupiska pro třetí divizi + přihláška do soutěže

6

Platba za účast v soutěžích 17/18

8

9

věc
Konference 16.9.17 – pozvánky a
program na stránkách JŠS– má se
konat v od 10,00 hodin v prostoru
menzy VŠTE v Českých
Budějovicích, ul. Okružní. Bývalém
učnovském středisku
Škodovky.Účast Hochová a Beníšek
– od 10.00 hod.

Konání konference JŠS

2

7

zajistí

výbor

Soupisku pro druhou divizi upraví
Beníšek na základě emailu Lomského
ze dne 31.8.17 -Tkz.elitní družstvo pro 3
divizi bude mít pouze „elitních“ 8 hráčů
.Družstvo A pro druhou divizi je tak
zřejmě odsouzeno k boji o setrvání ve 2
divizi.
Schváleny povinosti kapitánů a
zástupců, při organizaci a zajištování
zápasů v sezoně 17/18.

Opraví soupisku dle požadavků
Lomského kapitán 2 divize
Beníšek Beníšek.Odešle přihlášku do soutěže
František pro družstvo druhé divize Durchanovi
nejpozději do 4.9.17.Soupisku nechá
potvrdit na konferenci.
Lomský
Radek

Přihláška podepsána .Beníšek zašle
Durchanovi Soupisku si vytiskne
Beníšek a nechá potvrdit na konferenci

Beníšek Zaplatit za účast v soutěžích 1900 kč do
František 4 září 2017.Zajistil hospodář
Durchan předložil žádost o povolení k
hostování ve Slávii pro
Vaniše.Přislíbil,že poplatky které zaplatil
spolek za Vaniše – čl.příspěvek JŠS
300 KČ,spolkový příspěvek za rok 2017
500 kč zaplatí z cestovného v roce
2018.Durchan zašle emailem Beníškovi
žádost o povolení k hostování pro
Lomského Radka u Hejdy.Ten musí
vytisknout nechat potvrdit a Lomský si
tiskopis vyzvedne na tréninku před
konáním konference.Povolení k
hostování pro hráče v soupisce pro
druhou divizi zajistí
Beníšek.Motejzík,Kukačka –
Olympie,Šulčík – QCC.Případné
hostování ve třetí divizi si zajistí kapitán.
Lomský.

Zajištění povolení k hostování

kapitáni

Seznam řidičů – doprava na mistr.zápasy

Hochová projedná s hráči na
soupiskách ochotu k zajištění dopravy
na mistrovské zápasy.Seznam předloží
do konání
Hochová
konference tj.16.9.17.Pro druhou divizi
Růžena
dvě auta pro třetí stačí jedno.Pokud
nebude zajištěna doprava družstva na
venkovní mistr.utkání družstvo se
odhlásí.

Projednat příjmovou část rozpočtu

výbor

Nedaří se plnit příjmy z oddílových
příspěvků -nezaplatili Šperger,Vaniš
Smažík / tem slíbil,že zaplatí/ – mínus
2100 kč.Spolek zaplatil za tyto členy
ŠSČR již 600 kč.Po provedené

registraci Marášek doplatí 150 kč
/zaplatil 350 kč /.Zatím od sponzorů
nemáme evidovaný žádný dar.Ani Vaniš
nedoplatil slíbenou částku za
přeregistraci cizince ve výši 1755 kč.Ani
za startovné na turnaje pořádané
Royalem se dosud nepodařilo naplnit
plánovanou čásku.Při plánování a
přípravě turnajů se počítalo hlavně s
účastí hráčů Royalu – buhužel se
někteří členové, ani takové akce,kde
účast je víceméně srdeční, /pokud chci
uddíl podpořit / nezúčastnili !!
Projednat účast v připravovaném 3.ročníku turnaje Memoriál F.Zabloudila

Beníšek
Pozváni emailem a osobně
František

11

Zakoupení šachových hodin,desek a figur

Hochová navrhla zakoupit sety figur
Hochová a desek pro mistrovská utkání –
Růžena výbor rozhodne po kontrole stavu
.Přednostní je zakoupení šach.hodin.

12

Kontrola figur a šachových hodin

Hochová a Plojharová provedou
Hochová
kontrolu.Stav bude aktualizován v
Růžena
seznamech DKP

10

Zápis z výborové schůze
Spolku SK Royal program
10/2017
zaslán 7.9.17 emalem - kdo se
nemůže zůčastnit zašle
omluvu
14.9.2017 / čtvrtek / 16.00 hod Restaurace Royal

p.č.

Výbor :předseda Hochová Růžena,Hospodář a Organ.pracovník Beníšek František,Majetkář Plojharová Dagmar, Místopředseda
Zachař Jaroslav –pozvaní : Lomský Radek ,revizor Mazal Petr
Omluvena Plojharová – body programu
projednány Hochová,Beníšek,Mazal –
Zachař pozdní příchod – Lomský se
nedostavil – pro čekání na příchod
Plojharové nebyly projednány případné
další body mimo program schůze.
Program jednání

1

Konání konference JŠS

2

Projednání soupisek na sezonu 17-18

3

Povinosti kapitánů

4

Soupiska pro druhou divizi + přihláška do soutěže

5

Soupiska pro třetí divizi + přihláška do soutěže

6

Platba za účast v soutěžích 17/18

7

Zajištění povolení k hostování

zajistí

věc
Konference 16.9.17 – pozvánky a
program na stránkách JŠS– má se
konat v od 10,00 hodin v prostoru
menzy VŠTE v Českých
Budějovicích, ul. Okružní. Bývalém
učnovském středisku
Škodovky.Účast Hochová a Beníšek
– od 10.00 hod.

výbor

Schválení soupisek.Bníšek opět předělá
soupisku pro 2 divizi dle přání
Koutného,který nechce hrát na 1
šachovnici 2 divize.
Schváleny povinosti kapitánů a
zástupců, pro organizaci a zajištování
zápasů v sezoně 17/18.

Soupiska dle požadavků Lomského
opravena.Přihláška do soutěže pro
Beníšek
družstvo druhé divize Durchanovi
František
odeslána.Soupisku nechá potvrdit na
konferenci Beníšek.

Lomský
Radek

Přihláška pro třetí divizi podepsána
.Beníšek zaslal přihlášku doporučeně
Durchanovi Soupisku si vytiskne
Beníšek a nechá potvrdit na konferenci
.Lomský si potvrzenou soupisku
vyzvedne v Royalu v pondělí nebo ve
čtvrtek po konferenci 25.9 nebo 28.9.17

Beníšek Zaplaceno za účast v soutěžích 1800 kč
František .Zajistil hospodář
kapitáni

Povolení k hostování pro hráče druhé
divize zajistí Beníšek.Motejzík,Kukačka
– Olympie,Šulčík – QCC. Hostování ve

třetí divizi si zajistí kapitán Lomský R.
pro Chvala -Beníšek nechá potvrdit od
JŠS a předá Lomskému.
Seznam řidičů – doprava na mistr.zápasy

Hochová projedná s hráči na
Hochová
soupiskách ochotu k zajištění
Růžena
dopravy na mistrovské zápasy.

Zajištění partiářů a zápisů o utkání

Beníšek připravil originály partiářů pro 2
a 3 divizi a také zápisy o
utkání.Hochová zajistí rozmnožení
Beníšek
partiářů – potřeba 2 divize 16 ks pro
František
jedno utkání x 7 mistrovských doma =
112 ks a pro 3 divizi - 10 x 7 ´= 70 ks
celkem okolo 200 ks. Zápisy okolo 20 ks

10

Projednat účast v připravovaném 3.ročníku turnaje Memoriál F.Zabloudila

Beníšek Pozváni emailem a osobně.Zatím
František přihlášeno okolo 20 hráč

11

Zakoupení šachových hodin

12

Kontrola figur a šachových hodin

8

9

Plojharová Plojharová zakoupila 2 ks šachových
Dáša
hodin – náklady 3300 kč
Hochová a Plojharová provedou
Hochová kontrolu.Stav aktualizují v seznamech
Růžena DKP.Dle tohoto stavu rozhodnout o
nákupech DKP.

