
ZÁPIS Z VOLEBNÍ SCHŮZE OŠS ZNOJMO

Místo konání: Restaurace Morava, Horní nám., Znojmo
Termín: 1.12.2017 v 15:30

15:30 – zahájení

15:35 – prezence, počet delegátů: 16, host: 1 (pan Zdeněk Kolesa, předseda okresního sdružení 
ČUS)

15:40 – volba pracovního předsednictva, schváleni Josef Lahodný, Radek Skoumal, Tomáš 
Rösner, Michal Bobek

15:40 – pracovní předsednictvo bylo pověřeno aby vedlo jednotlivé komise, které budou řídit schůzi
(mandátová a pod)

15:45 – zapisovatelem schválen Tomáš Rösner

15:45 – plénum se usneslo, že všichni přítomní delegáti mají hlasovací právo

15:45 – pan Josef Lahodný delegátům čte zprávu o činnosti OŠS v předchozích letech, přílohou 
dokumentu je i několik zpráv o činnosti samotných klubů.

15:53 – pan Radek Skoumal ústně přednáší zprávu o činnosti za klub GPOA

15:55 – pan František Bylok přednáší ústně zprávu o činnosti klubu ŠK Sebranci RH

15:57 – drobnou poznámkou o činnosti přispěl i pan František Šimík z TJ Hodonice

16:00 – Radka Skoumala zajímá zůstatek financí, kterými aktuálně disponuje OŠS a pokládá panu 
Lahodnému dotaz, proč se pro platby klubů vůči ŠSŠR a JmŠS využívá účet Šachového spolku 
Znojmo. Pan Lahodný podává vysvětlení.

16:05 – k věci se vyjadřuje předseda ČUS pan Zdeněk Kolesa – navrhuje, aby se konference  
usnesla, že v případě pochybností proběhne řádná kontrola financí OŠS, a to do jednoho měsíce ode
dne konání této schůze

16:15 – delegáti se usnesli, že finanční kontrola není nutná

16:20 – Tomáš Rösner představuje kandidátku do VV, ve složení:

předseda: Tomáš Rösner
místopředseda: David Voborný
STK a hospodář: Radek Skoumal
Komise mládeže: Radek Nekvasil, Vladimír Palas
členové VV: František Šimík, Vladimír Losík

a přednáší delegátům volební program týmu.

16:30 – hlasování proběhlo, pro kandidátku hlasovalo 100 % všech delegátů



16:35 – pan Zdeněk Kolesa děkuje panu Josefu Lahodnému za dlouholetou činnost ve prospěch 
šachu na Znojemsku

16:40 – pan Zdeněk Kolesa vysvětluje aktuální situaci ohledně nešťastného stavu financování 
českého sportu

16:40 – pan Josef Lahodný zve plénum na vánoční turnaj, který proběhne 26.12. v hale TJ Znojmo

16:45 – Tomáš Rösner děkuje panu Josefu Lahodnému za dlouholetou vynikající práci, kterou 
odvedl ve prospěch šachového hnutí na okrese.

Schůze ukončena po 16:45

Zápis ze schůze schválen plénem.

Zapsal Rösner, zápis ověří Skoumal


