
ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY ŠK STARÉ MĚSTO

KONANÉ DNE 25. 3. 2022
 

1) + 2) ZAHÁJENÍ + SCHVÁLENÍ PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Předsedkyně  ŠK  Staré  Město  Věra  Dobešová  v 18:00  konstatovala,  že  pro  zahájení  řádné  valné
hromady není dostatečný počet lidí, tj. alespoň 50 procent členů oddílu. 

Předsedkyně vyhlásila termín náhradní valné hromady na 18:30.

V 18:30  zahájila  předsedkyně  náhradní  valnou  hromadu.  Přivítala  všechny  přítomné  a  přečetla
program valné hromady:

1) Zahájení

2) Schválení programu valné hromady

3) Volba mandátové a návrhové komise, ověřovatele zápisu

4) Zpráva o činnosti za uplynulé období

- doplňující zprávy o výsledcích družstev a jednotlivců

- zpráva o činnosti mládeže

5) Zpráva revizní komise a volba členů do revizní komise

6) Zpráva o hospodaření ŠK v roce 2021, rozpočet pro rok 2022

7) Návrh rozpočtu pro rok 2022

8) Diskuze

9) Návrh na usnesení a jeho schválení

10) Závěr

Program valné hromady byl jednomyslně schválen počtem hlasů 23 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.

3) VOLBA MANDÁTOVÉ A NÁVRHOVÉ KOMISE, OVĚŘOVATELE ZÁPISU

Dále proběhla volba komisí. 

Do mandátové komise byli navrženi:

1) Robert Staufčík

2) Pavel Dvouletý

3) Milan Rachůnek

Složení mandátové komise bylo jednomyslně schváleno počtem hlasů 22 pro, 0 proti, 1 se zdržel.

Do návrhové komise byli navrženi:



1) Petr Lapčík

2) Radim Stuchlý

3) Jaroslav Sháněl

Složení návrhové komise bylo jednomyslně schváleno počtem hlasů 22 pro, 0 proti, 1 se zdržel.

Ověřovatelem zápisu byl zvolen Tomáš Nekarda.

Ověřovatel zápisu byl jednomyslně schválen počtem hlasů 23 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.

4) ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ

Věra Dobešová okomentovala akce za rok 2021.

OPEN se opět uskutečnil po dvou letech, účast slabší, ale všichni byli rádi, že se turnaj opět odehrál.
Letošním plánem je účast minimálně 100 hráčů, ideálně cca 150.

Úspěšně proběhl také tradiční Memoriál Vratislava Hory.

V roce 2023 bude stoleté výročí klubu. Je potřeba začít dělat přípravy už v letošním roce! Pokud bude
mít kdokoliv nápad, je vřele vítán s jakýmikoliv podněty, návrhy apod.

Letos opět proběhne také šachový tábor v nové lokalitě Zajíčkov (po dvouleté pauze).

David Kaňovský zhodnotil první ligu. Výsledek je solidní, největším mínusem však opět bylo skládání
sestavy, prakticky na každé dvojkolo bylo velice těžké sehnat alespoň osm hráčů, náhradníci tak v
podstatě  „neexistovali“.  Proto kapián na příští  sezónu plánuje  poměrně zásadní  změny,  zejména
vyztužení kádru novými hráči včetně hostů a zároveň vyškrnutí některých hráčů ze sestavy.

2. ligu zhodnotil kapitán Pavel Dvouletý. Sezónu zhodnotil jako samozřejmě velmi špatnou, trochu
smolnou. Negativně hodnotil  také komunikaci,  dokonce i  s mladými hráči,  urgovat některé hráče
několikrát, aby se vůbec ozvali, je opravdu velmi nepříjemné.

Antonín  Macháček  zhodnotil  za  družstvo  C.  O  nic  moc  se  už  nehraje,  kapitán  také  bojoval  se
sestavou. Konstatoval, že situaci stále ještě silně ovlivnil Covid. Družstvo „C“ se z důvodu pádu ze 2.
ligy zruší a přejde na něj družstvo D.

Družstvo D zhodnotil Milan Rachůnek. Sezóna dopadla poměrně dobře. Družstvo klapalo z hlediska
docházky velice dobře. 

Krajskou soutěž zhodnotil za sezónu 2021-2022 David Lukaštík. Sezóna dopadla výborně, družstvo je
silné a prakticky nemá konkurenci. Je blízko vítězství v KSZ. Také negativně hodnotil komunikaci s
některými hráči.

Regionální  přebor  zhodnotil  Petr  Lapčík.  Výsledek  solidní  v  polovině  tabulky,  také  problémy  se
sestavou. Kapitán velice chválil mladé hráče, kteří hráli ochotně a dobře.

Regionální soutěž zhodnotil za zesnulého Antonína Horsáka Antonín Macháček. O družstvo se staral
během zápasů Jan Vávra st. Mládežníci hráli velice dobře.

Mládež zhodnotil Antnonín Macháček.

Extraliga  mládeže.  V sezóně  2020-2021  jsme získali  stříbrné  medaile.  Letos  těsně  unikl  postup  a
družstvo bude hrát Finále B, prakticky s jistotou udržení.



MČR v rapidu 2021 – 1. místo „Džavcha“, 3. místo Zuzka Stará

MMaS 2021 – postup Matěje Babuly a Reného Moravce

Polofinále juniorů – postup Ondřeje Švandy a Vlastimila Babuly

Září 2021 – dvě medaile z MČR v rapidu juniorů → Vlastimil Babula a Ondřej Švanda

Je velmi pravděpodobné, že se podaří postoupit z KP družstev mládeže do 1. ligy mládeže (aktuálně
na 1. místě).

Březen 2022 – stříbo Ondřeje Švandy z MČR juniorů a zlato „Džavchy“ z MČR mládeže H12

V září bude MČR mládeže v rapid šachu.

5) ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE A VOLBA REVIZNÍ KOMISE

Dále přednesla svou zprávu revizní komise → Petr Lapčík.

Kontrola za rok 2021 proběhla  25. 3. 2022.

Evidence příjmů a výdajů je průkazná. Revizní komise neshledala žádné závady.

Pouze u tří položek je třeba doložit řádné doklady. 

Zpráva revizní komise byla jednomyslně schválena počtem hlasů 23 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.

Předsedkyně navrhuje doplnění revizní komise o Jaroslava Sháněla a Pavla Dvouletého.

Návrh na doplnění komise byl jednomyslně schválen počtem hlasů 21 pro, 0 proti, 2 se zdrželi.

6) + 7) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ, ROZPOČET

Josef Trubačík přednesl zprávu o hospodaření.

Hospodaření roku 2021 dopadlo více méně dle plánu.

Příjmy i výdaje byly cca o 100000 vyšší než bylo plánováno.

Vyšší příspěvky ze ŠSČR a ŠSZK.

FIDE open byl ziskový + 10000,-.

Soutěže družstev = především A-družstvo. 

Rozpočet na rok 2022 také okomentoval Josef Trubačík.

Můj klub – schválená dotace 174000,- → daří se každý rok navyšovat. 

Zdeňka Vránová navrhla navýšení cestovného vzhledem k vysokým cenám pohonných hmot.

Zpráva o Hospodaření za rok 2021 byla jednomyslně schválena počtem hlasů 23 pro, 0 proti, 0 se
zdrželo.

Rozpočet na rok 2022 byl jednomyslně schválen počtem hlasů 23 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.



8) DISKUZE

Věra Dobešová ukázala novou knížku o spolcích ve Starém Městě. 

Dostal  ji  p.  Černý,  nejstarší  člen  klubu,  pí  Marková  při  turnaji  na  počest  Jiřího  Marka  a  norský
velvyslanec v ČR. Další knihy zakoupeny pro sponzory apod.

Diskutována otázka klubového webu, zejméma možnost prokliku na „starý web“, resp. starší články.

Odpověděl Pavel Trubačík, že na všem se pracuje, je potřeba spolu komunikovat, navrhovat atd. Je
potřeba jít zároveň „moderní cestou“. Stejně tak diskutována otázka fcb a Instagramu → vše je v
běhu, VV je si vědom toho, že tyto dvě platformy zatím byly opomíjeny. Řeší se aktuálně provázanost
s webem.

Věra Dobešová pohovořila o akci „Sportuj“, která se uskuteční 19.-21. května. V soboru proběhne
simultánka s IM Davidem Kaňovským. Předsedkyně vyzvala přítomné o pomoc se zajištěním akce,
zejména ve čtvrtek a pátek.

Milan  Rachůnek  nadhodil  otázku  soupiskové  schůze,  která  by  měla  proběhnout  během  května.
Předběžně domluven termín pátek 13. 5. 2022 v 18:00.

Věra Dobešová domluví zakončení sezóny.

Antonín  Macháček  navrhl  vyřazení  starých  analogových  hodin:  14  funkčních,  21  nefunkčních,  2x
dřevěné nefunkční. 

Vyřazení hodin bylo jednomyslně schváleno počtem hlasů 18 pro, 1 proti, 4 se zdrželi.

Klubové pátky fungují.

Radovan Studený vyřídil pozdravy od p. Černého. Nadhodil otázku rozhodčích v klubu.

9) NÁVRH NA USNESENÍ A JEHO SCHVÁLENÍ

Předposledním bodem programu bylo přednesení návrhu na usnesení a jeho schválení.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada na svém jednání v pátek dne 25. 3. 2022 schvaluje:

- Zprávu o hospodaření ŠK Staré Město za rok 2021

- Zprávu o činnosti šachového klubu a doplňující zprávy

- Výsledky voleb členů do revizní komise, zvoleni byli: 

1) Jaroslav Sháněl

2) Petr Lapčík

3) Pavel Dvouletý

– Rozpočet šachového klubu na rok 2022 a výši členských příspěvků pro rok 2022

–



NÁVRH ROZPOČTU 2022

PŘÍJMY

 Plán

Příspěvek od města, dary 110 000 Kč

Členské příspěvky 50 000 Kč

Finanční výnosy 15 000 Kč

Mládež 60 000 Kč

Příjmy z ŠSZK, ŠSČR 20 000 Kč

Příjmy z pronájmu majetku 0 Kč

Sponzorské příspěvky, reklama 80 000 Kč

FIDE Open 140 000 Kč

Dotace MŠMT – Můj klub 174 000 Kč

Jiné 0 Kč

Celkem 649 000 Kč

VÝDAJE

 Plán

Soutěže družstev 140 000 Kč

Soutěže mládeže 140 000 Kč

Režijní výdaje 65 000 Kč

Příspěvky ŠSČR, ŠSZK 32 000 Kč

Tréninkovné 60 000 Kč

Nákup majetku 25 000 Kč

FIDE Open 140 000 Kč

Celkem 602 000 Kč

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ = +47 000 Kč



- členské příspěvky na rok 2021:

1) mládež + dospělí 500,- Kč

2) důchodci (ročník 1955 vč. a starší)  250,- Kč

3) invalidní důchodci 250,- Kč

4) předseda ŠK       0,- Kč

Valná hromada na svém jednání v pátek dne 25. 3. 2022 bere na vědomí:

-  Zprávu revizní komise 

Valná hromada na svém jednání v pátek dne  25. 3. 2022 ukládá Výkonnému výboru:

1) Zajistit delegování pěti členů šachového klubu na valnou hromadu SK Staré Město 

Usnesení bylo jednomyslně schváleno počtem hlasů 23 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.

10) ZÁVĚR

Předsedkyně Věra Dobešová všem poděkovala za účast na Valné hromadě a těší se se všemi na další
setkání.

 

Zapsal:

David Kaňovský

Ověřil:

Tomáš Nekarda


