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Zápis ze schůze Výkonného výboru KSST Olomouc 
 

 č. 07/2017  
__________________________________________________________________________________ 

 

Datum a čas konání: 22. 8. 2017 (16:00-18:00) 

Místo konání:   Jednací místnost ČUS, Na střelnici 1337/41, Olomouc, 779 00 

Přítomni členové VV:  Ing. Juřena Jiří, Ing. Prázdný Pavel, Plachý Vojtěch,  

Mgr. Chalupa Jakub 

Omluveni členové VV:  Bc. Beneš Jan, Srb Pavel 

Nepřítomni členové VV:  Nikdo 

Přítomni hosté:   Bezděk Alois (předseda DR), Ing. Kovačik Roman (člen DR) 

 

____________________________________________________________________ 

Program jednání: 

1. Úvod 
2. Středisko mládeže 
3. Termínová listina KBTM 
4. Právní subjektivita 
5. Různé 
____________________________________________________________________ 

Průběh jednání: 

1. Úvod 

 

1.1. Předseda VV KSST J. Juřena zahájil schůzi v 16:15. V úvodu seznámil přítomné členy 

VV KSST s programem jednání, který byl jednomyslně schválen: 

PRO – 4  PROTI – 0  ZDRŽEL(I) SE – 0 

1.2. Poté J. Juřena shrnul podstatné věci z minulé schůze a zkontroloval jednotlivé úkoly. 
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1.3. Dále předseda VV KSST požádal o vysvětlení V. Plachého, z jakého důvodu nebyly do 

dnešního dne uhrazeny některé pohledávky (mzda p. Zlámalovi, cestovní příkaz  

p. Bezděkovi …). Dle jeho vyjádření pan Kuba čerpal dovolenou a nebyl přes 

prázdniny úplně k zastižení. 

1.4. VV KSST uložil J. Juřenovi vyřešit uvedené resty. 

 

2. Středisko mládeže (dále jen SM) 

 

2.1. P. Prázdný představil VV KSST celkový projekt: 

2.1.1. Důvodem úvahy o SM byly zhoršující se výsledky a počet nominovaných 

mládežníků za poslední 3 roky na MČR, dále též změna kvót pro jednotlivé kraje 

(u chlapců) z původních dvou účastníků na jednoho s tím, že dostanou přednost 

hráči umístění do 40. místa na republikovém žebříčku v jednotlivých kategoriích. 

2.1.2.  Rozpočet na SM vychází z částky schválené Konferencí KSST Olomouc ve výši 

50 tis. Kč, která se konala dne 26. 4. 2017 v Zábřehu na Moravě.  

2.1.3. VV KSST Olomouc se usnesl na tom, že prozatím bude SM jen v Nákle, 

tréninková jednotka bude 1x týdně – vždy ve čtvrtek od 16h do 19h. Trenérem 

byl stanoven a odsouhlasen p. Zlámal. 

2.1.4. Okruh hráčů pro SM byl vymezen následovně: 

2.1.4.1. dva nejlépe postavení hráči + jedna nejlépe umístěná hráčka krajského 

žebříčku v sezóně 2016/2017 počínaje ročníkem 2002 a mladší. 

2.1.4.2. všichni hráči a hráčky, kteří se v sezóně 2016/2017 zúčastnili 

minimálně tří republikových bodovacích turnajů. 

2.1.4.3. případně další hráči po dohodě s VV KSST Olomouc. 

2.1.5. První tréninková jednotka proběhne dne 7. září 2017 od 16:00 do 19:00 

v sokolovně v Nákle, následně každý čtvrtek na stejném místě a ve stejný čas. 

2.2. VV KSST Olomouc následně zavěsí stručný popis projektu SM na svých webových 

stránkách + rozešle stejný dokument na jednotlivá RSST v Olomouckém kraji 

s požadavkem na připomínky a podněty. 

 

3. Termínová listina OBTM 

 

3.1. P. Prázdný představil VV KSST Olomouc prozatimní návrh krajských bodovacích 

turnajů mládeže (dále jen KBTM). 
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3.2. VV KSST Olomouc konzultoval různé možnosti adekvátních heren v Olomouckém 

kraji pro potřebu KBTM. 

3.3. VV KSST Olomouc jednomyslně schválil návrh P. Prázdného – hráči, kteří se daného 

KBTM (nebo podobné krajské akce) z důvodu účasti na turnaji pořádané vyšší 

instancí (republikový turnaj, žebříčkový turnaj, reprezentační akce včetně samoplátců 

…) nemohou zúčastnit, obdrží z tohoto turnaje průměr z počtu bodů dosažených  

na všech svých předchozích turnajích KBTM. 

3.4. VV KSST apeluje na trenéry jednotlivých družstev v Olomouckém kraji, aby na KBTM 

brali hráče odpovídající úrovně. 

 

4. Právní subjektivita 

 

4.1. J. Juřena oznámil, že od 21. července 2017 KSST Olomouc je zapsán ve spolkovém 

rejstříku pod oficiálním názvem Krajský svaz stolního tenisu z.s. se sídlem Na 

Střelnici 1337/441, Olomouc, 779 00 a jeho IČ je 06248390. 

4.2. VV KSST Olomouc prodiskutoval a schválil vytvoření vlastního bankovního účtu  

u banky Fio: 

 

PRO – 3  PROTI – 0  ZDRŽEL(I) SE – 1 

 

4.3. Přístup do elektronického bankovnictví byl odsouhlasen J. Juřenovi, který může 

nakládat s účtem, dále J. Chalupovi a P. Prázdnému, kteří mohou nahlížet do  

elektronického bankovnictví. 

 

5. Různé 

 

5.1. P. Prázdný požádal STK komisi, aby informovala VV KSST Olomouc, kolik oddílů 

nezaplatilo pokuty (rozhodčí, trenéry, mládež). Termín úhrady byl do 30. 6. 2017. 

5.2. J. Juřena požádal J. Chalupu, aby zkonzultoval s J. Benešem speciální práva na 

STISu pro J. Pazderu z důvodů ulehčení kontroly mládežníků, kteří se postupně 

budou účastnit jednotlivých KBTM v sezóně 2017/2018. 

5.3. J. Chalupa předal VV KSST Olomouc žádost oddílu TJ Linhartice (okres Svitavy, kraj 

Pardubický) o převodu své soutěže do jiného okresu (okres Šumperk) a kraje 

(Olomoucký kraj). VV KSST Olomouc jednomyslně přijal žádost oddílu TJ Linhartice 
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PRO – 4  PROTI – 0  ZDRŽEL(I) SE – 0 

 

VV KSST Olomouc pověřil J. Chalupu, aby vyrozuměl oddíl TJ Linhartice o kladném 

vyřízení jejich žádosti a potvrdil s J. Juřenou potřebné dokumenty.  

 

5.4. VV KSST Olomouc stanovil termín následující schůze na úterý 26. 9. 2017 

v 15:30, místo bude ještě upřesněno.  

 

 

Zapsal dne 25. 8. 2017                            Ověřil dne: 28. 8. 2017 

 

Mgr. Jakub Chalupa v. r.                   Ing. Juřena Jiří v. r. 

sekretář KSST Olomouc          předseda KSST Olomouc 


