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Zápis z Členské schůze Beskydské šachové školy z. s. 
konané ve Frýdku-Místku ze dne 17. 2. 2020 

 
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 a volební komise. Do mandátové a volební komise byl navržen 
a jednomyslně zvolen hlasováním Antonín Surma. Následně řídící Schůze požádal zvoleného člena 
mandátové komise Antonína Surmu o zprávu mandátové komise. Antonín Surma sdělil, že Schůze není 
usnášeníschopná pro nízký počet členů nutný ke konání řádné Schůze (z 46 členů Beskydské šachové 
školy z. s. bylo na Schůzi přítomno s právem hlasovacím 7 členů). Řídící oznámil, že v souladu 
s pozvánkou ukončuje tuto schůzi a svolává Náhradní členskou schůzi dnes 17. 2. 2020 od 19.45 hodin. 

 

mailto:sekretariat@chessfm.cz
http://www.chessfm.cz/


Beskydská šachová škola z. s. 
 IČ: 495 62 517, Jana Čapka 3098, 738 01 Frýdek-Místek 
 bankovní spojení: FIO banka, č. účtu: 7749562517/2010 
 sekretariat@chessfm.cz, www.chessfm.cz 
___________________________________________________________________________________________ 

  

Zápis z Náhradní členské schůze Beskydské šachové školy z. s. 
konané ve Frýdku-Místku ze dne 17. 2. 2020 

 

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.  
 
Do návrhové komise byl navržen a jednomyslně zvolen hlasováním Petr Nytra. Do mandátové a volební 
komise byl navržen a zvolen hlasováním Antonín Surma. Následně řídící Schůze požádal zvoleného 
člena mandátové komise Antonína Surmu o zprávu Mandátové komise. 
 
Zpráva mandátové komise: 
Beskydská šachová škola má 46 členů s hlasovacím právem. 
Z prezentace účastníků bylo konstatováno, že je přítomno 10 členů z celkového počtu členů. 
Pro přijetí jakéhokoli usnesení je zapotřebí souhlasu nejméně 2/3 z přítomných členů s právem 
hlasovacím, tedy 7 z 10 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 usnášeníschopná. 
 
Program byl odsouhlasen v poměru 10-0-0 (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 2019  
6. Zpráva o hospodaření BŠŠ za rok 2019 a schválení roční účetní závěrky  
7. Návrh a schválení rozpočtu na rok 2020  
8. Plán rozvoje a činnosti na další období  
9. Diskuse  
10. Zpráva návrhové komise  
11. Závěr 
 

 
 
Ad 5) Zpráva o činnosti za rok 2019 – schváleno v poměru 10-0-0 (pro-proti-zdržel se).  
 
Ad 6) Zpráva o hospodaření a účetní závěrce BŠŠ za rok 2019 –schváleno v poměru 10-0-0 (pro-proti-
zdržel se). 
 
Ad 7) Schůzi byl předložen návrh rozpočtu BŠŠ na rok 2020 s tím, že Schůze zavazuje Radu spolku 
dodržet plánovaný výsledek hospodaření a současně úkoluje Radu, že skutečné výdaje mohou 
překročit dosažené příjmy nejvýše o 2 % – schváleno v poměru 10-0-0 (pro-proti-zdržel se).  
 
Ad 8) Řídící přednesl návrh plánu rozvoje a činnosti BŠŠ na rok 2020 
Návrh plánu rozvoje a činnosti BŠŠ na rok 2020 byl schválen v poměru 10-0-0 (pro-proti-zdržel se). 
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Ad 9) Proběhla diskuze k těmto tématům: 
Oslava 95 let organizovaného šachu:  

K. Kubala – v rozpočtu není uvažováno s náklady na oslavu 95. výročí organizovaného šachu ve 
Frýdku-Místku? P. Záruba – oslavy jsou ve formě úvah, možnost využít kavárnu Radhošť, kde 
by proběhla simultánka a program pro sponzory a bývalé funkcionáře. A. Surma – pokud oslavy 
proběhnou, je potřeba organizovat ihned. Akce může proběhnout i v Klíči, neohlížet se na 
počet účastníků, důležité je setkání bývalých a stávajících hráčů. K. Kubala – akce by měla i 
mediální význam. 

P. Záruba informoval o plánované akci pod širým nebem na závěr sezóny. 
 
 
Ad 10) Zpráva návrhové komise 

Usnesení Členské schůze Beskydské šachové školy z. s. 

1. Členská schůze schvaluje: 

1.1. Člena mandátové komise 
1.2. Člena návrhové komise 
1.3. Program členské schůze 
1.4. Zprávu o činnosti BŠŠ v roce 2019 
1.5. Zprávu o hospodaření a roční účetní závěrku za rok 2019  
1.6. Návrh rozpočtu na rok 2020 s tím, že skutečné výdaje mohou překročit dosažené příjmy 

nejvýše o 2 procenta  
1.7. Plán rozvoje a činnosti na další období 
1.8. Zprávu návrhové komise 

2.  Členská schůze neschválila:  

--- 

3.  Členská schůze vzala na vědomí:  

--- 
Ad 11) Závěr - všechny písemné dokumenty, o nichž se hlasovalo, budou archivovány s podpisy autorů 
společně se zápisem ze Schůze. 
 
Zapsal:    Ověřili:      Podpisy: 
 
Michal Saforek   Petr Záruba - řídící schůze   ………………………………. 
 
……………………………….  Petr Nytra - člen návrhové komise  ………………………………. 
      

Antonín Surma - člen mandátové komise ………………………………. 
 
Frýdek-Místek, 17. 2. 2020 
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