
Zápis z valné hromady Sportovního klubu Gymnázia a Střední 
pedagogické školy Znojmo

konané dne: 19.6.2009 ve Znojmě

Přítomno: 15 aktivních členů klubu (ze 40 aktivních členů, 4 členové byli řádně omluveni 
z osobních důvodů)

Host:  Josef Petlák st. (vedoucí trenér šachového kroužku mládeže) 

Zahájení: Jan Dočekal přednesl program valné hromady, který byl bez připomínek a 
doplňujících bodů schválen

Program: 1.Volba do výkonného výboru
2.Návrh členských příspěvků
3.Diskuze k návrhu členských příspěvků
4.Hlasování o členských příspěvcích
5.Diskuze k chodu klubu, zájmu o vyšší soutěže družstev dospělých,  a jiné.
6.Závěr

1.Volba do výkonného výboru

V letošním roce uplynulo volební období výkonného výboru ve složení:
• Mgr. Antonín Svoboda – předseda klubu
• Mgr. Vladimír Holík – člen výkonného výboru
• Jan Dočekal – člen výkonného výboru

Vedením hlasování byl pověřen odstupující člen VV Mgr. Vladimír Holík, který 
konstatoval, že podle stanov valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou 
přítomných členů a je usnášení schopná a že při hlasování je pro schválení 
potřeba 8 hlasů. Všichni přítomní dovršili věku 15 let a mají podle stanov klubu 
volební právo. Bylo jednomyslně schváleno veřejné hlasování zvednutím ruky.
Jan Dočekal oznámil přítomným členům rezignaci Mgr. Vladimíra Holíka na 
činnost ve VV klubu a přednesl program kandidujícího týmu do VV ve složení:

• Jan Dočekal
• Mgr. Antonín Svoboda
• Lukáš Mikulů (nepřítomen, souhlasí s případným zvolením do VV)

Jan Dočekal vznesl dotaz na případné další zájemce o činnost ve VV.
Proběhla krátká věcná diskuze bez významnějších připomínek a návrhů ke 
kandidátům do VV.
Hlasování o novém složení VV:
15 přítomných členů bylo pro VV ve složení:

• Jan Dočekal
• Mgr. Antonín Svoboda
• Lukáš Mikulů

Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti. Výkonný výbor byl pro 
následující funkční období 2 let zvolen v tomto složení:

• Jan Dočekal - předseda klubu
• Antonín Svoboda - pokladník
• Lukáš Mikulů - manažer



2.Návrh členských příspěvků

Jan Dočekal přednesl důvody vybírání členských příspěvků a současně i nastínil 
návrh rozpočtu pro roky 2009 a 2010. Dále navrhnul výši členských příspěvků a 
to takto:

A. Hráči hrající vyšší mistrovské soutěže družstev
B. Mládež navštěvující tréninky, pokud nepatří do kategorie A
C. Členové hrající okresní přebor družstev a členové, kteří nejsou na žádné 

soupisce mistrovských soutěží družstev, pokud nepatří do kategorie B
D. Členové výkonného výboru, členové kteří dají (nebo seženou) oddílu 

sponzorský dar

Návrh výše členských příspěvků:
A. 500 Kč
B. 500 Kč
C. 200 Kč
D. 0 Kč

Jan Dočekal přednesl podmínky placení členských příspěvků v tomto znění:

„Členové, kteří ve stanoveném termínu nezaplatí členský příspěvek, nebudou v následující 
sezoně napsáni na soupisku mistrovských soutěží družstev, a nebudou v následujícím roce 
registrováni u ŠSČR (bez výjimky).“
„Členské příspěvky bude vybírat pokladník na valné hromadě po jejich odsouhlasení a 
nepřítomní členové budou mít povinnost sami vyhledat pokladníka a zaplatit mu členský 
příspěvek (v žádném případě to nebude tak, že by sháněl tyto členy pokladník).“

3.Diskuze k     návrhu členských příspěvků  

• Byl vznesen dotaz na to, kdo je hrající hráč vyšších soutěží – formulace 
zní, že je to hráč základní sestavy či hráč, se kterým se počítá, že bude 
hrát stabilně více zápasů

• Byl vznesen dotaz na členy kteří hrají zároveň vyšší soutěž a navštěvují 
tréninky – tito členové spadají do kategorie A, navíc podle návrhu je výše 
příspěvků pro tuto kategorii shodná s kategorií B a těchto členů moc není 
(v současné době nikdo)

• Byl vznesen dotaz na lhůtu zaplacení členských příspěvků – předpoklad 
je konec září 2009, s tím že o konečném termínu rozhodne VV a dá všem 
členům včas vědět

• Byl vznesen dotaz na období, pro které se budou platit členské příspěvky 
(sezona/kalendářní rok) – předpoklad je následující sezona a registrace 
člena u ŠSČR v kalendářním roce začínajícím v druhé půlce sezony 
mistrovských soutěží družstev, bylo uloženo VV ještě záležitost 
projednat s tím, že změnu může odsouhlasit až příští valná hromadař

• Byl vznesen dotaz na formulaci kategorií a následně došlo 
k přeformulování kategorií takto:

 Základní příspěvek je 500 Kč
 Členové nehrající vyšší soutěž a zároveň nenavštěvující tréninky 

platí snížený příspěvek ve výši 200 Kč



• Proběhla diskuze o adekvátnosti výše příspěvků
• Byl vznesen dotaz na důvod prominutí členského příspěvku členům VV a 

po diskuzi bylo navrženo, že členové VV platí řádný členský příspěvek 
dle kategorie, do které spadají

• Byl vznesen dotaz na prominutí členského příspěvku, členům, kteří dají 
nebo seženou oddílu sponzorský dar a po diskuzi bylo navrženo 
prominutí členského příspěvku těmto členům

4.Hlasování o členských příspěvcích

Hlasování o členských příspěvcích v základní výši 500 Kč a snížené výši 200 Kč 
s prominutím členských příspěvků členům, kteří dají nebo seženou klubu 
sponzorský dar:

Pro: 14 přítomných členů
Zdržel se: 1 přítomný člen
Proti: nikdo

Příspěvky v základní výši 500 Kč a snížené výši 200 Kč s prominutím členských
příspěvků členům, kteří dají nebo seženou klubu sponzorský dar, byly schváleny.

VV bylo uloženo o tom informovat nepřítomné členy klubu.

5.Diskuze k     chodu klubu, zájmu o vyšší soutěže družstev dospělých,  a jiné.  

• Jan Dočekal informoval o ukončení členství Jaroslava Kosíka na jeho 
vlastní žádost z důvodu přestěhování

• Jan Dočekal vyjádřil nespokojenost k neomluvené neúčasti velkého počtu 
členů klubu

• Jan Dočekal přednesl informace o mistrovských soutěžích družstev 
v předcházejících sezonách, zejména o důvodech nepostavení B týmu do 
krajského přeboru 2.třídy

• Jan Dočekal vznesl dotaz, zda mají členové zájem o KP 2.třídy a zda je 
v zájmu klubu postoupit z okresního přeboru do KP 2.třídy

• Z přítomných členů projevil o KP 2.třídy pouze jediný člen, ale bylo 
konstatováno, že z toho prozatím nelze vyvozovat důsledky, protože 
většina potenciálních hráčů v této soutěži nebyla přítomna a bylo uloženo 
VV zjistit názor těchto nepřítomných členů

• Jan Dočekal informoval o činnosti tréninků vedených přítomným 
Josefem Petlákem starším a o plánu uskutečnit v září 2009 nábor nových 
mladých hráčů v Gymnáziu a Střední pedagogické škole Znojmo, 
organizací tohoto náboru byl pověřen Lukáš Mikulů

6.Závěr

Jan Dočekal poděkoval Mgr. Vladimíru Holíkovi za veškerou činnost, kterou 
ochotně pro klub vykonal

Zapsal: Jan Dočekal
Ověřili: Mgr. Vladimír Holík, Mgr. Antonín Svoboda


