
Zápis z 1. členské schůze Šachového spolku Železné hory, konané dne 
23. 04. 2015 od 18 hodin v  Klubovně č. 1, Dům Kultury Chvaletice 
 

předsedající schůze: Ondřej Jareš 

přítomni: viz příloha – prezenční listina, přítomno 25 členů z 50 (osobně nebo v zastoupení na 
základě plné moci), schůze je schopna se usnášet 

průběh schůze: 

1. Zahájení, představení současných členů Rady spolku (p. Jareš) 

2. Návrhy na doplnění programu schůze, hlasování o nich – bez doplnění 

3. Zpráva o činnosti spolku v roce 2015 a návrh plánu činnosti do konce roku 2015 (p. Šilar) 

4. Zpráva o hospodaření spolku a návrh rozpočtu do konce roku 2015 (p. Šilar, dle podkladů od 

p. Tlapákové, která vede účetnictví spolku) 

5. Představení kandidátů na členy Rady spolku (p. Jareš): z dosavadní „prozatímní“ Rady 

(zakládajících členů) kandiduje Lubomír Šilar (nar. 10. 02. 1954) a Ondřej Jareš (nar. 22. 02. 

1975). Dalším kandidátem je Miroslav Tyč (nar. 06. 08. 1976). Dosavadní místopředseda 

Rady Vojtěch Nešpůrek nekandiduje. 

7. Volba tříčlenné Rady spolku: nová Rada Spolku byla schválena (hlasování 25-0-0). Následně 

Rada dle stanov zvolila jako svého předsedu Ondřeje Jareše a jako místopředsedu Miroslava 

Tyče. Změnu místopředsedy je třeba zaregistrovat ve spolkovém rejstříku. 

8. Případné změny a doplňky stanov – bez připomínek. Vzhledem ke krátké době existence 

Spolku se zatím neukázala potřeba stanovy měnit. 

9. Návrh a schválení výše členských příspěvků na rok 2015 a rok 2016. Návrh připravený 

dosavadní Radou přednesl p. Šilar. Cílem je sjednotit finanční podmínky ve všech kroužcích. 

Trenéry bude platit Spolek na základě trenérských smluv (trénují p. Šilar a p. Tyč). Rok 2015 

bude ještě přechodné období – členské příspěvky se liší podle toho, co už jednotliví členové 

zaplatili. Dospělí mají nižší příspěvky – bez nároku na tréninkové vedení. 

Návrh členských příspěvků byl schválen (hlasování 25-0-0). 



11. Informace o možnostech dotací na činnost od obcí,  sponzorů, diskuze (Šilar, Jareš). Letos 

byla na činnost získána dotace od Města Týnec nad Labem, v jiných obcích se žádosti 

podávali už koncem roku 2014, kdy Spolek ještě nebyl založen. Na podzim bychom ještě 

měli obdržet dotaci od Šachového svazu za práci s mládeží (žádost se bude podávat 

pravděpodobně v říjnu). 

Mimořádné dotace od obcí a firem se podařilo získat na pořádání MČR v Kraskově. 

12. Informace o letním soustředění Šajtava – Orlické hory 2015 (Šilar). 

13. Informace o tréninkových skupinách dětí ve školním roce 2015/2016 a projednání návrhů 

trenérských smluv platných od 1.9.2015.  

Skupiny: max. 10 dětí, srovnatelné výkonnosti pro optimální trénink. Od září 2015 9 skupin 

(8x Šilar, 1x Tyč). Nábor dětí je prozatím ukončen. Bude zvážen nákup vhodných učebnic – 

systematická výuka, včetně domácí přípravy.   

 
14. Diskuze a závěr 

- p. Šilar: poděkování p. Tlapákové za vedení účetnictví, navržena odměna 2.000,- 

Kč/rok (projedná Rada) 

- p. Tyč: letní soustředění pořádat lépe poslední týden v srpnu, aby se děti připravili 

na sezónu, dost vysoká cena na Šajtavě (Muselo by se najít jiné místo, Šajtava má 

jindy plno. Cena je obvyklá jako u jiných obdobných táborů, výhodou je krásné 

prostředí a dobré služby. Můžeme ale zkusit jiné místo – návrhy jsou vítány.) 

- platby členských příspěvků a úhrad za Šajtavu výhradně bezhotovostně na účet 

Spolku pro lepší přehled 

 

Příloha: prezenční listina 

 

 

zapsal: Ondřej Jareš 

 


