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Zápis z Členské schůze Beskydské šachové školy z. s. 
konané ve Frýdku–Místku ze dne 11. 4. 2016 

 
Členskou schůzi (dále jen Schůzi) zahájil v 19.30 hodin předseda Rady Beskydské šachové školy z. s. (dále jen BŠŠ) 
Petr Záruba. Z pověření Rady BŠŠ schůzi řídil Petr Záruba. Jednání členské schůze probíhalo podle Jednacího řádu 
členské schůze schváleného Radou BŠŠ, který byl zveřejněn s předstihem na webových stránkách BŠŠ. Proti tomuto 
procedurálnímu postupu nebyly na členské schůzi vzneseny žádné připomínky. 
 
 
Po krátké rozpravě bylo odhlasováno, že před zahájením projednávání jakýchkoli bodů programu, se provede volba 
členů mandátové-volební komise. Do mandátové a volební komise byli navrženi a zvoleni hlasováním Filip Kaňák, 
Martin Surma, Antonín Surma. Schůze návrh jednomyslně schválila. Následně řídící Schůze požádal zvoleného člena 
mandátové komise Antonína Surmu o zprávu Mandátové komise. Antonín Surma sdělil, že Schůze není usnášení 
schopná pro nízký počet členů nutný ke konání řádné Schůze (z 53 členů Beskydské šachové školy z. s. bylo na Schůzi 
přítomno s právem hlasovacím 18 členů). Řídící oznámil, že v souladu s pozvánkou ukončuje tuto schůzi a svolává 
Náhradní členskou schůzi dnes od 19.45 hodin. 

 

Zápis z Náhradní členské schůze Beskydské šachové školy z. s. 
konané ve Frýdku–Místku ze dne 11. 4. 2016 

 
 

Řídící Schůze všechny přítomné členy přivítal v 19.45 hodin a navrhnul, aby se program Náhradní členské schůze řídil 
podle programu rozeslaného v pozvánce na Schůzi.  
 
Po krátké rozpravě bylo odhlasováno, že před zahájením projednávání jakýchkoli bodů programu, se provede volba 
členů návrhové komise. Do návrhové komise byli navrženi a zvoleni hlasováním Karel Kubala, Tomáš Adamec, Michal 
Saforek – hlasovalo se o všech navržených najednou. Do mandátové a volební komise byli navrženi a zvoleni 
hlasováním Filip Kaňák, Martin Surma, Antonín Surma. Následně řídící Schůze požádal zvoleného člena mandátové 
komise Antonína Surmu o zprávu Mandátové komise. 
 
Zpráva mandátové komise: 
Beskydská šachová škola má 53 členů s hlasovacím právem. 
Z prezentace účastníků bylo konstatováno, že je přítomno 18 členů z celkového počtu členů. 
Pro přijetí jakéhokoli usnesení je zapotřebí souhlasu nad 2/3 z přítomných členů s právem hlasovacím, tedy 13 z 18 
členů s právem hlasovacím.  
Přílohou zprávy je prezenční listina, ve které je zachycena jmenovitě účast členů s jejich podpisy. 
Výsledkem prezence je, že Náhradní členská schůze je usnášení schopná. 
 
Program byl doplněn o bod navrhnutý Šimonem Štuknerem - volba nového člena Rady Spolku. Návrh byl 
odsouhlasen v poměru 18-0-0 (pro-proti-zdržel). 
 
 Program:  
1. Zahájení;  
2. Volba mandátové a návrhové komise;  
3. Zpráva mandátové komise;  
4. Návrh a schválení programu 
 
5. Zpráva o činnosti za rok 2015  
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6. Zpráva o hospodaření BŠŠ za rok 2015 a schválení roční účetní závěrky.  
7. Návrh a schválení rozpočtu na rok 2016  
8. Plán rozvoje a činnosti na další období  
9. Volba nového člena Rady 
10. Změny ve Stanovách spolku  
11. Diskuse  
12. Zpráva návrhové komise  
13. Závěr 
 
 

 
 
Ad 5) Zpráva o činnosti za rok 2015 – schváleno v poměru 18-0-0 (pro-proti-zdržel).  
 
Ad 6) Zpráva o hospodaření a účetní závěrce BŠŠ za rok 2015 – schváleno v poměru 18-0-0 (pro-proti-zdržel) 
 
Ad 7) Schůzi byl předložen návrh rozpočtu BŠŠ na rok 2016 s tím, že Schůze zavazuje Radu spolku dodržet plánovaný 
výsledek hospodaření a současně úkoluje, že skutečné výdaje mohou překročit dosažené příjmy nejvýše o 4% – 
schváleno v poměru 18-0-0 (pro-proti-zdržel se).  
 
Ad 8) Řídící přednesl návrh plánu rozvoje a činnosti BŠŠ na rok 2016 

- primárně chybí trenéři (můžeme čerpat z aktivních rodičů, dorůstajících mládežníků); plán je zajistit jednoho 
profesionálního trenéra, zatím spolupráce s panem Piskem (co 14 dní) 

- v diskusi zaznělo hledat změny a nové formy tréninků pro tuto věkovou kategorii pro děti od 12 let (Karel 
Kubala a Ivan Haška) – chybí platforma pro jejich rozvoj 

 
Návrh plánu rozvoje a činnosti BŠŠ na rok 2016 byl schválen v poměru 18-0-0 (pro-proti-zdržel se). 
 
Ad 9) Šimon Štukner sdělil svou rezignaci v Radě Spolku Členské schůzi. Řídící schůze Petr Záruba navrhl nového 
člena Rady Spolku Mgr. Michala Saforka. Šimon Štukner navrhl dalšího kandidáta - Zdeňka Holeksu. Oba navržení 
souhlasili s kandidaturou. Po krátké diskusi se hlasovalo o obou kandidátech: 
 

- Zdeňek Holeksa – byl schválen v poměru  15-0-3 
- Michal  Saforek – byl schválen v poměru  17-0-1 

 
Ad 10) Změny ve Stanovách spolku BŠŠ z. s. uvedené níže byly schváleny v poměru 18-0-0 (pro-proti-zdržel). 
Změny: 

- sídlo bylo s celou adresou – bude jen Frýdek-Místek (bez konkrétní adresy), článek 1.1. 
- byly nutné 2 podpisy na smlouvách – spolek bude zavazovat jen jeden člen, článek 7.12. 
- vymazává se bod s delegací na podpisy, článek 7.13. 

Členská schůze úkoluje Radu BŠŠ k vypracování podpisového řádu v souvislosti se změnou Stanov Spolku k článku 7. 
12. do 31. 5. 2016 - bod byl schválen v poměru 18-0-0 (pro-proti-zdržel). 
 
Ad 11) Diskuse 
Karel Kubala  – navrhl, aby se Členská schůze konala na začátkem února; návrh, aby se stále vyhledával strategický 
partner 
Alena Gnojková – navrhla, aktivně oslovovat rodiče dětí z BŠŠ, coby potenciální sponzory 
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Ad 12) Zpráva návrhové komise 

Usnesení Členské schůze Beskydské šachové školy z. s. 

1. Členská schůze schvaluje: 

1.1. Zprávu o činnosti BŠŠ v roce 2015 
1.2. Zprávu o hospodaření a roční účetní závěrku za rok 2015 
1.3. Návrh rozpočtu na rok 2016 s tím, že skutečné výdaje mohou překročit dosažené příjmy nejvýše o 4 

procenta  
1.4. Plán rozvoje a činnosti na další období 
1.5. Nominaci Zdeňka Holeksy, Michala Saforka do Rady Spolku 
1.6. Změny ve Stanovách spolku, a zadání úkolu Radě vypracovat podpisový řád 

2.  Členská schůze neschválila:  

--- 

3.  Členská schůze vzala na vědomí:  

3.1. Rezignaci Šimona Štuknera na členství v Radě Spolku 
 
Ad 9) Závěr - všechny písemné dokumenty, o nichž se hlasovalo, budou archivovány s podpisy autorů společně se 
zápisem ze Schůze. 
 
Zapsal:     Ověřili:       
 
Kocur Martin    Petr Záruba - řídící schůze   ……………………………………… 
 

Karel Kubala - člen návrhové komise  ……………………………………… 
………………………………………      

Antonín Surma - člen mandátové komise ……………………………………… 
 
 
Frýdek-Místek, 11. 4. 2016 
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