
p.č. 1/2017 Výborová schůze Spolku SK Royal – zápis 

Dne 5.1.17 

Hod. 16.00 hod 

Kde Restaurace Royal ČB přítomen Hochová,Beníšek,Plojharová,Vaniš,omluven Zachař, 
pozván  Kříha 

Výbor: předseda Hochová Růžena,Místopředseda Zachař Jaroslav,Hospodář a Organ.pracovník 
Beníšek František,Majetkář Plojharová Dagmar,     Revizor Vaniš Josef 

Schůzi řídí Hochová Růžena 

Zápis jednání Beníšek František 

Program jednání Beníš
ek 
Franti
šek 

schváleno,bere na vědomí,neschváleno 

1 Zajištění změny 
zápisu do 
Spolkového 
rejstříku dle 
nového 
schromažďovacíh
o zákona. 

Beníš
ek 
Franti
šek 

Zajistil Beníšek František – nový název : Spolek 
Sportovní klub Royal České Budějovice – Usnesení 
ze dne 22.prosince 2016 

bere na 
vědomí 

2 Plán činnosti 
Spolku na rok 
2017 

Beníš
ek 
Franti
šek 

Zajistit organizačně všechny mistrovské zápasy 
družstev A i B ve druhé divizi.Cíl pro družstvo A je 
postup do 1 divize.Plán pro družstvo B je udržení ve 
druhé divizi / na úkor družstva Počátků/.zkvalitnit 
tréninkové dny v pondělí a čtvrtky z hlediska 
organizace a učasti jednotlivých hráčů -zejména 
hráčů áčka.Kapitáni a zástupci zajistí větší účast na 
trénincích.Pro větší atraktivnost přípravy 
zorganizovat dlouhotrvající partie v rapidu /2x20 
min/ pro všechny hráče.Čím více utkání sehraje 
hráč ,tím více bodů může získat.Počet partií mezi 
jednotlivými hráči Ryalu a hosty není 
omezen.Důvod je větší kvalita .Na konci roku 
provést vyhodnocení a ocenit dle pořadí jednotlivé 
hráče.Výsledky nahlásit org.pracovníkovi,který 
povede databázi sehraných zápasů,výsledků a 
pořadí.Zajistit  www.stránky pro Spolek.Využít 
stránky korespondenčního druřstva Royal.Na 
stránky umístnit 
výsledky,program,kalendáře,atd.Zorganizovat min 
dva turnaje v rapid šachu.Termín 8 květen – Májový 
turnaj.Beníšek zajistí hrací místnost – Kulturní dům 
na Včelné.Představa je okolo 40 hráčů.Ve 
spolupráci s Durchanem a Zachařem pozvat i mladé 
začínající hráče .Rozpočet připraví hospodář.Ceny 
na turnaj zajistí pí.Hochová s pomocí 
sponzorů.PROPOZICE A POZVÁNKY ZAJISTÍ 
BENÍŠEK.Zkvalitnit vybavenost Spolku novými 
šachovnicemi a figurami. 

bere na 
vědomí 



3 Informace o 
hospodaření  za 
rok 2016 

Beníš
ek 
Franti
šek 

V roce 2016  byly náklady na činnost spolku 22 052 
kč a příjem  23 449 kč  - výsledek hospodaření za 
rok 2016 je +1397 kč.Z toho největší příjmové 
položky jsou : čl.příspěvky za rok 2015 = 1475 kč 
zaúčtované v roce 2016  a  za rok 2016 = 5500 kč,za 
prodej mech.hodin 8900 kč,příspěvek od p.Vaniše 
za náklady se změnou jeho federace 5000 
kč.Největší výdaje byly čl.příspěvky JŠS a ŠSČR cca 
4800 kč,za přihlášení do soutěže dvou družstev do 
druhé divize 2600 kč,nákup  šachových hodin 2089 
kč, za přeregistraci p.Vaniše 6 755 kč,cestovné – do 
srpna 2016 ??? po srpnu 2016 byly náklady za 
cestovné cca 2280 kč. 

bere na 
vědomí 

4 Informace o 
sponzorech -
zajištění partiářů 

Hoch
ová 
Růžen
a 

Rozmnoží partiáře,zápisy o utkání, pro potřeby 
zápasů v roce 2017 200 ks.Předsedkyně pí.Hochová 
přislíbila zajistit sponzory.P Vaniš vyjádřil ochotu k 
příspěvku jako sponzorský dar. 

bere na 
vědomí 

5 Informace o 
výběru 
čl.příspěvků za 
rok 2016 

Beníš
ek 
Franti
šek 

Za rok 2016 bylo vybráno 5500 kč.Nezaplatili 3 
čl.spolku 

schválen
o 

6 Návrh na výši 
čl.příspěvků pro 
rok 2017 

Beníš
ek 
Franti
šek 

Pro na plnění příjmové části rozpočtu bylo 
hospodářem navrženo zvýšení čl.příspěvků pro 
výdělečně činné o 200 kč na 800 kč za rok,a 
důchodce  o 150 kč na 500 kč.Protože převážná část 
členů spolku jsou důchodci bylo by upravení výše 
čl.příspěvků výrazným zvýšením položky příjmů 
spolku.Hlasovat se bude na čl.schůzi.Na čl.schůzi 
rozhodnou čl.spolku 

bere na 
vědomí 

7 Návrh rozpočtu 
na rok 2017 

Beníš
ek 
Franti
šek 

S návrhem rozpočtu na rok 2017 seznámil výbor 
Spolku SK Royal hospodář.Do konání čl.schůze bude 
návrh rozpočtu upřesněn. 

bere na 
vědomí 

8 Stav majetku k 
31.12.2016 

Plojh
arová 
Dáša 

Se stávajícím  stavem majetku Spolku seznámila 
pí.Plojharová.Hospodář upozornil ,že je třeba 
inventarizovat zapůjčený majetek.Uvést nacionále a 
stav zapůjčeného materiálu.Na skříň se 
šach.hodinami,figurami a šachovnicemi zajistit 
visací zámek s kodem..Kdo první odemkne ručí za 
správné uskladnění souprav a vypnutí šach.hodin 
po skončení tréninku, mistrovského zápasu nebo 
turnaje.Do knihy se také zapíše ,každé zapůjčení 
šach.materiálu.S kodem zámku budou seznámeni 
odpovědní čl.Spolku.Další varianta:skřínka ve foaje 
s možností uložit 8 souprav a hodiny. 

bere na 
vědomí 

9 Termín čl.schůze 
Spolku SK Royal 
ČB + pozvánka na 
čl.schůzi 

Hoch
ová 
Růžen
a 

Předseda stanovil termín čl.schůze Spolku.Min. 30 
dní před termínem pozve členy spolku.Připraví 
program a upřesní plán činnosti.P Vaniš připraví 
revizní správu.Tímto zve předseda spolku včechny 
členy spolku na čl.schůzi – čtvrtek 9.2.2017 od 
17.00 hod v restauraci Royal ČB. 

schválen
o 



10 Nákup nových 
šachovnic a figur 

Vaniš 
Josef 

P.Vaniš seznámil výbor SK Royal ,se stavem nákupu 
šach.materiálu.Zakoupil 6 deskových šachovnic á 
100 kč-/Šimeček/,2 deskové šachovnice á 500 
kč/p.Mokrý/,8 šachových soborů figur uložených v 
dřevěných krabicích á 500 – figuri jsou menší.S 
nákupem soulasili přítomní čl.výboru.Celkem za 
tento nákup – dopravu,pošovné proplatí Spolek 
5290 kč p.Vanišovi 

schválen
o 

11 Termín 
výborových 
schůze Spolku SK 
Royal ČB 

Beníš
ek 
Franti
šek 

Pravidelný termín výb.schůzí odsouhlasen na první 
čtvrtek v měsíci od 16.00 v  Hotelu Royal.Výbor 
uvítá i ostatní čl.spolku,kteří mají zájem o dění v SK. 

schválen
o 

Schůze ukončena v 18.15 hod      

p.č. 2/2017 Výborová schůze Spolku SK Royal – zápis 

Dne 2.2.17 

Hod. 16.00 hod 

Kde Restaurace Royal ČB přítomen Hochová,Beníšek,Plojharová,omluven Zachař, pozván 
Vaniš – nedostavil se 

Výbor: předseda Hochová Růžena,Místopředseda Zachař Jaroslav,Hospodář a Organ.pracovník 
Beníšek František,Majetkář Plojharová Dagmar,     Revizor Vaniš Josef 

Schůzi řídí Hochová Růžena 

Zápis jednání Beníšek František 

Program jednání Beníš
ek 
Franti
šek 

schváleno,bere na vědomí,neschváleno 

1 Zajištění 
mistrovských 
zápasů o postup 
a udržení 

Beníš
ek 
Franti
šek 

Termín kdy sehrají obě družstva své zápasy  doma  
tj celkem 36 hráčů - 18.2.17 je zajištěný a 
projednaný s majitelkou Royalu.Je nutné připravit 
partiáře, šachovnice,šachové hodiny / Durchan 
nabídl výpomoc,v případě potřeby/.Druhý termín 
25.3.17, kdy hrají také obě družstva doma zatím 
majitelka Royalu  nepotvrdila sehrát oba zápasy v 
Royalu.Možnost je sehrát oba zápasy v restauraci 
na Včelné nebo ve Slávii – Durchan se nabídl..Béčko 
sehrálo jeden zápas s Pískem na Včelné -  byla 
spokojenost.Beníšek  s majitelem projedná 
případnou  rezervaci na 25.3.17 

zajistí 
Beníšek,
Piskoř, 
Zachař,D
urchan 

2 Rozpočet na rok 
2017 

Beníš
ek 
Franti
šek 

Projednán návrh rozpočtu předložený hospodářem 
na rok 2017.Výdaje na ceny pro turnaje budou co 
nejmenší,zaměříme se na ceny od jednotlivých 
hráčů a sponzorů. Odsouhlasen návrh na výšku 
příspěvků na rok 2017 pro členskou schůzi dle bodu 
6.Projednána  a stanovena v rozpočtu částku od 
možných sponzorů .Celoroční čtvrtkový turnaj může 
zvýšit tržby v hotelu Royal- Hochová spolu s Kříhou 
mohou oslovit majitele a požádají o příspěvek 

bere na 
vědomí 

3 Cestovné pro rok 
2017 

Beníš
ek 

V roce 2017 se cestovné vyplácí na základě 
cestovních příkazů.Hospodář zajistí spolu s kapitány 
jednotlivých družstev vyplacení na základě 

zajistí 
Beníšek 



Franti
šek 

cestovních příkazů .Náklady cestovného je 
odéhadnuta na 600 kč za rok 2017. 

4 Zajištění partiářů Hoch
ová 
Růžen
a 

Rozmnoží prtiáře pro potřeby zápasů v roce 2017 
200 ks. 

zajistí 
Hochová 

5 Informace o 
výběru 
čl.příspěvků za 
rok  2016    

Beníš
ek 
Franti
šek 

Za rok 2016 bylo vybráno 5500 kč.Nezaplatili 3 
čl.spolku. 

zajistí 
Hochová 

6 Návrh na výši 
čl.příspěvků pro 
rok 2017 

Beníš
ek 
Franti
šek 

Pro naplnění příjmové části rozpočtu bylo 
hospodářem navrženo zvýšení čl.příspěvků pro 
výdělečně činné o 200 kč na 800 kč za rok,a 
důchodce  o 150 kč na 500 kč.Protože převážná část 
členů spolku jsou důchodci bylo by upravení výše 
čl.příspěvků zvýšením položky příjmů.I když by se 
svýšil výběr na 9000 kč – přesto je navržený 
rozpočet v mínusu o 7000 kč.Hlasovat se bude na 
čl.schůzi.Na čl.schůzi rozhodnou čl.spolku 

čl.schůze 

7 Turnaje 
plánované v roce 
2017 

Beníš
ek 
Franti
šek 

Propozice na  turnaje v květnu a celoroční turnaj v 
rapidu  připravil Beníšek.Hochová požádá o 
spolupráci členy výboru JŠS – pány Hejdu a 
Durchana.Jsou seznámeni s 
propozicemi.Potřebujeme zajistit informovanost a 
možnost pověsit výsledky na web JŠS.Popřípadě i 
příspěvek na ceny.Hochová uvedla,že Durchan 
bude turnaj po organizační stránce vést. 

zajistí 
výbor 
spolku 

8 Inventura 
majetku 

Plojh
arová 
Dáša 

Hospodář navrhuje jednoduchý postup při 
iventování.Jeden list pro každý druh majetku 
:šachové figury na mistr.zápasy a šachové figury na 
tréninky, šachové hodiny 
nové,staré,mechanické,šachovnice 
plátna,šachovnice desky,jeden list na zapůjčený 
materiál. Plojharová vypracovala inventarizační list 
pro potřeby našeho spolku.Připravila a vytiskla 
jednotlivé inventarizační listy .Jedna skříňka ve 
foaje je možná k uložení našeho materiálu.Je 
možné ji uzamikat.Klíč bude na recepci pouze pro 
určené členy spolku.Hochová a Plojharová 
provedou úklid materiálu. 

zajistí 
Plojharo
vá, 
Hochová 

9 Zajištění čl.schůze 
Spolku SK Royal 
ČB 

Beníš
ek 
Franti
šek 

Čtvrtek 9.2.2017 od 17.00 hod v restauraci Royal 
ČB.Beníšek připravil program čl.schůze.Prezentaci 
zajistí Zachař.plán činnosti přednese přededa 
Hochová,revizní správu připraví a přednese 
Vaniš,hospodaření,příspěvky,turnaje 
Beníšek,hodnocení výsledků družstev 
kapitáni.Výšku nákladů na občerstvení pro členy 
stanový výbor na místě. 

schválen
o 

10 Nákup nových 
šachovnic a figur 

Beníš
ek 

Zatím Vaniš nové šachy a šachovnice 
nepřinesl..Zakoupil 6 deskových šachovnic á 100 kč-
/Šimeček/,2 deskové šachovnice á 500 

zajistí 
Hochová 



Franti
šek 

kč/p.Mokrý/,8 šachových soborů figur uložených v 
dřevěných krabicích á 500 – figuri jsou menší.S 
nákupem soulasili přítomní čl.výboru.Celkem za 
tento nákup – dopravu,pošovné proplatí Spolek 
5290 kč p.Vanišovi.Hochová projedná s Vanišem 
předání materiálu do vlastnictví spolku a jeho 
proplacení 

11 Termín 
výborových 
schůze Spolku SK 
Royal ČB 

Beníš
ek 
Franti
šek 

Pravidelný termín výborových schůzí odsouhlasen 
na první čtvrtek v měsíci od 16.00 v  Hotelu 
Royal.Výbor uvítá i ostatní čl.spolku,kteří mají 
zájem o dění v SK. 

schválen
o 

Schůze ukončena v 18.15 hod      

p.č. 3/2017 Výborová schůze Spolku SK Royal – program – zápis 

Dne 2.3.2017 / čtvrtek / 16.00 hod  Restaurace Royal 

Výbor: předseda Hochová Růžena,,Hospodář a Organ.pracovník Beníšek František,Majetkář 
Plojharová Dagmar,     omluven - Místopředseda Zachař Jaroslav 

Program jednání zajistí věc 
 

1 Zajištění 
mistrovských 
zápasů o postup 
a udržení v 
sezoně 16/17 

kapit
áni 

Termín kdy sehrají obě družstva své zápasy  doma  
tj celkem 32 hráčů – 25.3.17 je zajištěný a 
projednaný s majitelkou Royalu.Je nutné připravit 
partiáře, šachovnice,šachové hodiny / Durchan 
nabídl výpomoc,v případě potřeby/. 

zajištěno 

2 Projednat činnost 
revizora spolku 

výbor Výbor dle  rozhodnutí o  rezignaci na funkci revizora 
,musí najít vhodného kandidáta na tuto funkci.Nový 
revizor musí předložit ověřený podpisový vzor.Na 
rejstříkovém soudě musí být podán návrh na změnu 
ve spolkovém statutu.Návrhy na nového revizora „ 
Šauer,Ondrejka. 

projedná
no 

3 Rozpočet na rok 
2017 

členo
vé 

Rozpočt předložený hospodářem na rok 2017  v 
položce příspěvky není schválený čl.schůzí.Pokud 
zůstanou příspěvky na stejné výši bude příjem nižší 
o 4000 kč.Rozpočet bude zaslán členům spolku ke 
schválení. 

projedná
no 

4 WW stránky 
Spolku SK Royal 

výbor Projednán návrh o zřízení WW stránek s p.Hostašou 
.Odměna za zřízení 1000 kč.Na stránky se dá uložit 
celá spolková činnost.Rozpisy,nominace,turnaje 
výsledky,odkazy atd. 

odsouhl
aseno 

5 Roční turnaj v 
rapidu SK Royal 

členo
vé 

Odehrány první zápasy.Celkem sehráno 30 zápasů 
za 3 čtvrtky od února.Výbor zve všechny členy 
Royalu. 

bere na 
vědomí 

6 Cestovné pro rok 
2017 

hospo
dář 

Cestovné vyplacené na základě cestovních příkazů 
za jarní část soutěží je 3520 kč. 

bere na 
vědomí 

7 Informace o 
výběru 
čl.příspěvků 

hospo
dář 

Za rok 2016 zaplatili všichni členové spolku.V roce 
2017 po schválení výše příspěvků mohou členové 
zasílat příspěvky bezhotovostně na účet.Každý člen 
hlasuje emailem – ten kdo nemá zaškrtne listinu na 
Royalu.Po sečtení hlasů se rozhodne o zvýšení nebo 
ponechání v původní výši. 

projedná
no 



8 Návrh na výši 
čl.příspěvků pro 
rok 2017 

členo
vé 

Pro naplnění příjmové části rozpočtu bylo 
hospodářem navrženo zvýšení čl.příspěvků pro 
výdělečně činné o 200 kč na 800 kč za rok,a 
důchodce  o 150 kč na 500 kč.Protože převážná část 
členů spolku jsou důchodci bylo by upravení výše 
čl.příspěvků zvýšením položky příjmů.I když by se 
svýšil výběr na 9000 kč – přesto je navržený 
rozpočet v mínusu o 7000 kč.Hlasovat se bude na 
čl.schůzi.Na čl.schůzi rozhodnou čl.spolku 

projedná
no 

9 Turnaje 
plánované v roce 
2017 

výbor Roční turnaj je rozjetý.Pohár  na květnový turnaj 
zajistila Hochová. 

bere na 
vědomí 

10 Inventura 
majetku 

Plojh
arová 
Dáša 

Inventura byla provedena.Sepsány jednotlivé 
inventurní seznamy.Soutěžní sety – 
hodiny,figury,šachovnice-uloženy odděleně od 
tréninkových v samostatné skřňce. 

bere na 
vědomí 

11 Zajištění čl.schůze 
Spolku SK Royal 
ČB 

Hoch
ová 
Růžen
a 

Předsedkyně navrhla nový termín čl.schůze a zve 
členy na čl.schůzi dne 13.dubna -čtvrtek od 17.00 v 
hotelu Royal 

odsouhl
aseno 

12 Rozloučení se 
sezonou 16/17 

výbor Po skončení posledního utkání áčka a béčka dne 
25.3.17 zve výbor všechny členy spolku a hostující 
hráče na posezení a občerstvení v prostorách 
hotelu Royal.Neformálně lze projednat 
výsledky,nové soupisky,plánované turnaje,nákup 
materiálu,registrace pro rok 2017  atd.Na 
nákladech za pohoštění se bude podílet p.Hochová 
a jako sponzor její synovec. 

odsouhl
aseno 

13 Nákup nových 
šachovnic 

majet
kář 

Pan Hostaša nabídl zajistit zánovní šachové dřevěné 
desky 100 kč - 300 kč kus..Ten je může odkoupit při 
příležitosti účasti na turnaji v Pardubicích. Vaniš 
zdělil p.Hochové ,že nedodá desky ,ani šachové 
figuri 

bere na 
vědomí 

14 Diskuze – různé Beníš
ek 
Franti
šek 

Informace o registraci členů ŠSČR na rok 2017 bere na 
vědomí 

výb
bor 

Termín 
výborových 
schůze Spolku SK 
Royal ČB 

 
Pravidelný termín výborových schůzí odsouhlasen 
na první čtvrtek v měsíci od 16.00 v  Hotelu 
Royal.Výbor uvítá i ostatní čl.spolku,kteří mají 
zájem o dění v SK. 

schválen
o 

     

     

p.č. 4/2017 Výborová schůze Spolku SK Royal – program – zápis 

Dne 6.4.2017 / čtvrtek / 16.00 hod  Restaurace Royal 

Výbor: předseda Hochová Růžena,Hospodář a Organ.pracovník Beníšek František,Majetkář 
Plojharová Dagmar,  nepřítomen Místopředseda Zachař Jaroslav – hosté: Ondrejka,Mazal 

Program jednání zajistí věc 
 



1 Příprava 
programu na 
čl.schůzi spolku 
dne 13.4.2017 -
čtvrtek 

Hoch
ová 
Růžen
a 

Projednáno  zajištění místnosti a občerstvení na 
čl.schúzi spolku s vedením hotelu.Program: dle 
programu vypracovaného Beníškem.Zapracovat 
zvolení nového revizora.Výše čl.příspěvků.Správa o 
hospodaření.revizní správa.Rozpočet.Plán 
činnosti.Inventura majetku – stále není seznam 
zapůjčeného inventáře.Turnaje.Soupisky do 
nového ročníku.Doplnění inventáře.WWW 
stránky.Hochová zajistí ceny na květnový 
turnaj.Zajistí medializaci : plakáty,informace v 
rozhlase a místní televizi 

bere na 
vědomí 

2 Ropočet na rok 
2017 

Beníš
ek 
Franti
šek 

Beníšek předložil 4 návrh rozpočtu na rok 2017. 
Příjmy 23000 a výdaje 23000 Kč jako vyrovnaný.Pro 
naplnění příjmů bude důležité naplnit plánovanou 
položku 8000 kš jako sponzorské dary.Členové 
výboru vyjádřili ochotu přispět částkami v hotovosti 
pro naplnění této plánované položky.Největší 
plánované výdaje jsou náklady na cestovné 6400 
kč,startovné družstev 3900 kč,příspěvky ŠSČR a JŠS 
celkem 4200 kč,ceny na turnaje 2000 kč,odměna 
kapitánům 3000 Kč,občerstvení čl.schůze a 
ukončení sezony 1700 kč 

předložit 
ke 
schválen
í 
čl.schůzi 

3 Zajištění  partiářů 
a zápisů 

Plojh
arová 
Dáša 

Využít partiáře ve skříni.Zápisy si zajistí 
kapitáni.Pokud bude mít problém se zajištěním 
požádá o zajištní zápisu o utkání. 

bere na 
vědomí 

4 Projednat 
doplnění člena 
výboru 

Hoch
ová 
Růžen
a 

Navrhnout nového čl.výboru,který bude mít o dění 
spolku zájem,bude schopen účasti na výborových 
schůzích a bude schopen pomoci s činností 
spolku.Je třeba najít někoho,kdo si jen nepřijde 
jednou za čtrnáct dní sednout k hotovému a bude 
schopen něco udělat.To znamená věnovat spolku 
svůj volný čas,zodpovědnost za svěřené prostředky 
a majetek,peníze a nervi a za to sklidit  jen 
kritiku,když něco není podle něj. 

bere na 
vědomí 

5 Návrh na nového 
revizora – revizní 
správa za rok 
2016 

Beníš
ek 
Franti
šek 

Beníšek předložil všechny výdajové a příjmové 
doklady ke kontrole výboru spolku..Beníšek 
seznámil kandidáta na revizora spolku  místo Vaniše 
Mazala s pokladní knihou a běžným účtem u ČSOB -
Vysvětlil kolik výdajů a příjmů se eviduje.Mazal 
prostudoval pokladní knihu a všechny předložené 
doklady.V případě zvolení předloží revizní zprávu ke 
schválení čl.schůzi.Musí se provést změna revizora 
u Rejstříkového soudu.Toto zase čeká Beníška díky 
odstoupení Vaniše. 

bere na 
vědomí 

6 Pohoštění na 
čl.schůzi 

Beníš
ek 
Franti
šek 

Talířky pro členy – max 23 x 50 – 1150 kč nebo 
párky ?? za 35 kč  805 kč projednat s vedením 
Royalu.Odsouhlaseny párky 

schválen
o 

7 Soupisky Beníš
ek 

Připravit kolik družstev se přihlásí.Návrh dvě 
družstva 3 divize a jedno družstvo 2 divize tak jako v 
sezoně 15/16. Poslat návrhy k diskuzi .Zaslány 

schválen
o 



Franti
šek 

návrhy a jsou upravovány dle připomínek 
jednotlivých hráčů. 

8 Zajištění kapitánů 
a zástupců 
kapitánů do nové 
sezony 

Hoch
ová 
Růžen
a 

Zajistit  kapitány a jejich zástupce -  pozvat 
kandidáty na kapitány a zástupce na výborovou 
schůzi v květnu 17.Projednat povinnosti kapitánů a 
jejich zástupců- projednat návrhy na 
soupisky.projednána a odsouhlasena odměna 
každé dvojici vedení družstva – tj.kapitán a 
zástupce  na sezonu 17-18 ve výši 1000 kč a 
financování nákladů na telefony 300 kč pro 
oba.Podmínka je dodržet povinnosti dle organizace 
Spolku. 

schválen
o 

9 Hostování našich 
hráčů v jiných 
oddílech 

 
V minulé sezoně  potvrzoval hostování v jiných 
oddílech Špergr úplně sám.Od srpna 2016 nebude 
tato praxe možná.Rozhodovat o hostování  nebo 
přestupu bude mít pouze kolektivní orgán Spolku 
tj.výbor. 

schválen
o 

10 Doplnění iventáře Plojh
arová 
Dáša 

Rozhodnout co se koupí – staré hodiny nejde 
nastavit na 90 min na 40 tahů + 30 min + 30min na 
dohrání á 30 s na tah 

nekupov
at 

11 Účast na 
turnajích 

Hoch
ová 
Růžen
a 

Požádat vedoucí družstev v ČB o účast na 
květnovém turnaji 

bere na 
vědomí 

12 Aktualizace hráčů 
a členů Spolku 
Royal 

Beníš
ek 
Franti
šek 

Aktualizace telefony,emaili,bydliště atd.Rohodnout 
o vyškrtnutí neaktivních hráčů z databáze.Zjistit 
kontakty a promluvit s těmito háči zda mají zájem 
na hraní za Royal. 

Neproje
dnáno 

13 Obnovení 
registrace u ŠSČR 

Beníš
ek 
Franti
šek 

Dle faktury zaplatit čl.příspěvky ŠSČR a JŠS. zajistit 

14 Spolupráce s 
oddílem 
Olympie,QCC,Bla
nský Les,Slávie 

Hoch
ová 
Růžen
a 

Domluvit tréninková utkání v měsících 
duben,květen,červen,červenec,srpen,září 2017 – 
Durchan,Rončák,Hostaša,Havlík 

Neproje
dnáno 

15 Vyhodnocení 
posledních 
zápasů sezony 
16-17 a 
rozloučení se 
sezonou. 

Hoch
ová 
Růžen
a 

Družstbo B Royal vyhrálo – účast nominovaných 
hráčů stoprocentní/ i přez problém s manželem 
Dáša Plojharová přišla v 9.00 a pomohla připravit 
šachovnice,hodiny,partiáře Beníškovi.Museli uklízet 
místnost po snídani hotelových hostů.Družstvo 
Royal A není schopeno zajistit účast 8 hráčů.Hráči 
chodí na poslední chvíli.Úklid šachovnic ,hodin 
velice nedobrý.Do skříně zřízené pro mistrovské 
zápasy uložil šachy,hodiny za béčko Beníšek a musel 
naházené kkrabice šachy a hodiny za áčko - srovnat 
a uložit znovu.Na dámě je číslo krabice do které se 
figuri mají uložit. Všichni byli pozváni na 
rozloučenou  se sezonou a oslavu sedmdesátin 
Vaniše.Vanišovi předány dárky.Bylo připraveno 
občerstvení,přípitek a účastníci si zaspívali.Hochová 

bere na 
vědomí 



zajistila dva dorty,dárky pro Vaniše , kytaristku a 
sama zahrála na harmoniku. 

16 Členské příspěvky Beníš
ek 
Franti
šek 

Většina členské základny souhlasila se zvýšením 
.Příjem zapracován do rozpočtu na rok 2017 

schválen
o 

17 Zajištění 
hostování pro 
jednotlivá 
družstva 

Hoch
ová 
Růžen
a 

Sýkora Zdeněk má zájem na hostování.Hochová 
projedná zájem o hostování i v příští sezoně 
hráčů,kteří startovali za družstvo A. 

schválen
o 

18 WWW stránky 
 

Hostaša pošle zprávu o průběhu vytváření vebových 
stránek pro Spolek Royal v průběhu června 2017 

bere na 
vědomí 

14 
    

     

p.č. 5/2017 Výborová schůze Spolku SK Royal – program – zápis 
 

4.5.2017 / čtvrtek / 16.00 hod  Restaurace Royal 
 

Přítomni: předseda Hochová Růžena,Hospodář a Organ.pracovník Beníšek 
František,Majetkář Plojharová Dagmar, –revizor Mazal Petr nepřítomen:   
Místopředseda Zachař Jaroslav 

 

Program jednání zajistí věc 
 

 
Účast na 
výborových 
schůzích v roce 
2017 

 
Hochová 5x,Beníšek 5x,Plojharová 5x,Zachař 0x 

 

1 Hodnocení 
čl.schůze spolku 
dne 13.4.2017 

Hoch
ová 
Růžen
a 

Zhodnotit průběh čl.schůze- program,přítomnost 
členů spolku,Pro přípravu čl.schůze vykonali 
členové výboru všechny potřebné věci.Byli pozváni 
všichni členové,zajištěna místnost i občerstvení.Byl 
zaslán program schůze všem členům.Bohužel byla  
poměrně malá účast na čl.schůzi.Všechny body 
programu byly splněny.Zápis ze čl.schůze byl zaslán 
Emailem . 

bere na 
vědomí 

2 Výběr 
čl.příspěvků 

Beníš
ek 
Franti
šek 

Informace o výběru čl.příspěvků.beníšek informoval 
o stavu výběru členských příspěvků.Na doporučení 
pí.Plojharové výbor žádá členy o zaplacení do konce 
května 2017.Dosud zaplatili pouze 4 
členové.Hospodář zaplatil za všechny aktivní členy 
ŠSČR uvedené v databázi čl.poplatky jak JŠS  tak i 
ŠSČR celkem 4650 kč. 

bere na 
vědomí 

3 Stav rozpočtu Beníš
ek 
Franti
šek 

Informace o plnění rozpočtu  - příjmy a výdaje.O 
stavu rozpočtu informoval hospodář./Stav k 4/17 
byl rozeslán emailem.Příjem 1500 kč výdej 11110 
kč.Hospodář nemá  doklady za cestovné od Zachaře 

bere na 
vědomí 

4 Stav přípravy na 
turnaj v sobotu 
7.5.17 

Hoch
ová 
Růžen
a 

Ceny,přihlášení hráči,stav šachovnic a 
šach.hodin,organizace -Zajistit přístup do Royalu 
na 7,30 hod.Beníšek požádal majitelku o zajištění 
přístupu.Bohužel dle vyjádření majitelky budou na 
hotelu ubytováni hosté z madarska kteří ráno 
budou opuštět hotel.Zřejmě dojde k pozdějšímu 

bere na 
vědomí 



zahájení  turnaje z důvodu úklidu po snídani 
hostů.Hráči se soustředí v dolní místnosti,kde se 
provede zapsání,výběr startovného ,předání  a 
vyplnění startovních listů a losování prvního 
kola.Hochová zajistila 28 věcných cen.Beníšek s 
Plojharovou zkontrolovali stav šach.hodin a u 
všech nastavili tempo hry na 20 min.Breníšek 
připraví obálky s penězi pro první tři hráče – cca 
2000 kč.Beníšek připravil a rozmnožil pro 
snadnější  evidenci  a přehled listy hráčů.Pro 
potřeby turnaje přinese notebuck ing.Hostaša a 
PhDr.Durchan a Beníšek. 

5 Stanovit 
organizaci 
turnaje 

Hoch
ová 
Růžen
a 

1,příprava místnosti Plojharová,příprava cen 
Hochová,zahájení Hochová,Zapsání hráčů do 
startovní listiny Durchan a Beníšek,označení 
šachovnic Plojharová,vypracování hráčských listů 
Beníšek,vyhlášení pořadí Durchan,předání cen 
Hochová a Beníšek,uklid Plojharová,Mazal 

zajistit 

6 WW stránky 
Spolku SK Royal 

Hosta
ša 

Hostaša podá zprávu o průběhu vytváření vebových 
stránek pro Spolek Royal po turnaji 

 

7 Zajistit doplatek 
za přeregistraci 
Vaniše 

Hoch
ová 
Růžen
a 

Kontaktovat Vaniše a připomenout 
závazek.Hochová zjistí zda Vaniš doplatí náklady 
zaplacené Spolkem Royal za přeregistraci cizince – 
1755 kč. 

zajistit 

8 Zajistit  registraci 
Mazala 

Beníš
ek 
Franti
šek 

Beníšek zajistí zajistit 

9 Aktualizovat 
rapidy ve čtvrtek 

Hoch
ová 
Růžen
a 

Ve čtvrtek v rámci tréninku hrát pouze rapid šach 
do celoročního turnaje !!!!!Beníšek připoměl záměr 
celoročního turnaje v rapidu.Bylo by vhodné 
motivovat hráče k účasti a i zlepšit možnosti jak 
naplnit příjmovou část rozpočtu spolku. 

bere na 
vědomí 

10 Hodnocení 
činnosti členů 
spolku 

Hoch
ová 
Růžen
a 

Pokusit se kontaktovat čl.spolku,kteří se zatím 
neúčastní tréninků .Zjistt z jakého důvodu a proč 
?Nereagují na telefony nebo na emaili,neúčastní se 
čl.schůze a   ani se neomluví . Z celkových 23 členů 
chodí pravidelně pouze okolo 10 členů.bylo by 
určitě dobré se alespoň jednou za měsíc přijít 
ukázat. 

bere na 
vědomí 

11 Zakoupení 
šachových hodin 

Plojh
arová 
Dáša 

Zajistí zakoupení šachových hodin do částky 3000 
kč 

zajistit 

     

p.č. 6/2017 Výborová schůze Spolku SK Royal – program – zápis 
 

8.6.2017 / čtvrtek / 16.00 hod  Restaurace Royal 
 

Pozvaní :předseda Hochová Růžena,Hospodář a Organ.pracovník Beníšek 
František,Majetkář Plojharová Dagmar,    Místopředseda Zachař Jaroslav –revizor Mazal 
Petr 

 

Program jednání zajistí věc 
 



 
Účast na 
výborových 
schůzích v roce 
2017 

 
Projednat účast – Hochová 5x,Beníšek 
5x,Plojharová 5x,Zachař 0x 

 

 
Úkol z minulé 
schúze -Zajistit 
doplatek za 
přeregistraci 
Vaniše 

Hoch
ová 
Růžen
a 

Kontaktovat Vaniše a připomenout 
závazek.Hochová zjistí zda Vaniš doplatí náklady 
zaplacené Spolkem Royal za přeregistraci cizince – 
1755 kč. 

 

 
Úkol z minulé 
schůze - 
Zakoupení 
šachových hodin 

Plojh
arová 
Dáša 

Zajistí zakoupení šachových hodin do částky 3000 
kč 

 

 
Úkol z minulé 
schůze – Zachař 
vyúčtuje peníze 
za cestovné 

 
Hochová kontaktuje Zachaře,který dosud 
neodevzdal cestáky za peníze,které převzal od 
Beníška na proplacení cestovních nákladů do 
Bechyně dne 5.3.17 !!!! 

 

 
Úkol z minulé 
schůze-Zajistit  
registraci Mazala 

Beníš
ek 
Franti
šek 

Beníšek zajistí 
 

1 WW stránky 
Spolku SK Royal 

beníš
eek 
Franti
šek 

Hostaša sdělil že za lepší Web je platba 400 kč 
ročně.Stránky jsou lépe připravené.Obsluhu stránek 
za rok by prováděl za láhev slivovice.Beníšek zaslal 
fotky a odkazy ,které Hostaša použil na zřízené 
WWW stránky 

 

2 Soupisky pro 
příští sezonu 

Hoch
ová 
Růžen
a 

Potvrdit účast hráčů SK Royal pro novou sezonu do 
konce června 2017 – email – hráči se vyjádří zda 
chtějí hrát  druhou nebo třetí divizi – vyjádření 
zašlou do konce června 2017.Email rozešle 
Beníšek.Ostatní osloví Hochová.Důvod – příprava 
pro možnou ůčast dvou družstev ve druhé divizi 
nebo jednoho držstva ve druhé divizi a jednoho ve 
třetí divizi. 

 

3 Výběr 
čl.příspěvků 

Beníš
ek 
Franti
šek 

Informace o výběru čl.příspěvků.Beníšek informoval 
o stavu výběru členských příspěvků.Na doporučení 
pí.Plojharové výbor žádá členy o zaplacení do konce 
června 2017 

 

4 Stav rozpočtu Beníš
ek 
Franti
šek 

Informace o plnění rozpočtu  - příjmy a výdaje.O 
stavu rozpočtu informoval hospodář./Stav k 4/17 
byl rozeslán emailem.Příjem 5150 kč výdej 14606 
kč.Hospodář dosud nemá  doklady za cestovné od 
Zachaře. 

 

5 Letní nedělní 
odpolední 
Včelenské setkání 

Beníš
ek 
Franti
šek 

Nedělní Včelná 16.00 – 22.00 hod – Hospoda u 
Stadionu – možná je i terasa – dohoda o účasti 
předem v Royalu ve čtvrtek.Systém – 2x 20 
min.Doprava MHD nebo autem a kolo.Krásné 
prostředí u lesa.V případě zájmu zajistit 3 šachovice 
a tři mechanické hodiny.Jednu šachovnici a hodiny 
zapůjčí Beníšek. 

 



6 Aktualizovat 
rapidy ve čtvrtek 

Hoch
ová 
Růžen
a 

Ve čtvrtek v rámci tréninku hrát pouze rapid šach 
do celoročního turnaje !!!!!Beníšek připoměl záměr 
celoročního turnaje v rapidu.Bylo by vhodné 
motivovat hráče k účasti a i zlepšit možnosti jak 
naplnit příjmovou část rozpočtu spolku. 

 

7 Rozpis souěží na 
novou sezonu 

 
V červnu by měl Hejda vypracovat rozpis soutěží 
pro sezonu 17/18 – do 3 srpna se rozešle tnávrh 
termínového kalendáře.V srpnu bude konference 
kde se bude konat i losování pro rozpis soutěží. 

 

8 Rozpis souěží na 
novou sezonu 

Beníš
ek 
Franti
šek 

Do  srpna se budou podepsat přestupy – rozhoduje 
výbor !!!! 

 

 


