Zápis z Konference KSST Olomouc z.s.
ze dne 9. 7. 2020

Datum a čas konání:

9. 7. 2020 (16:00-20:20)

Místo konání:

Restaurace U Kevina, Hradecká 141, 789 69 Postřelmov

Přítomni členové VV:

Ing. Juřena Jiří, Ing. Prázdný Pavel, Mgr. Chalupa Jakub,
Bc. Beneš Jan, Ing. Jemelka Libor, Plachý Vojtěch

Omluveni členové VV:

Nikdo

Přítomni delegáti:

21 z 25 delegátů (v době zahájení bylo přítomno 19 delegátů,
později dorazili další 2 delegáti - podrobněji v zápise)

Přítomni hosté:

Endal Nikolas (1. místopředseda VV ČAST), Bezděk Alois
(předseda DR), Altman Petr, Karger Jan (oba kandidáti do VV
KSST Olomouc za RSST Šumperk)

Průběh Konference KSST Olomouc:
1. Úvod
1.1. Z celkového počtu 25 delegátů s hlasem rozhodujícím (6x členové VV, 6x
zástupci RSST, 4x zástupci ligových družstev, 9x zástupci divizních družstev
nemající družstvo v lize) bylo v době zahájení Konference KSST Olomouc v 16:00
přítomno dle prezenční listiny 19 delegátů, tzn. Konference KSST Olomouc byla
usnášeníschopná, jelikož byla přítomna nadpoloviční většina ze všech delegátů
(76%), jak ukládají Stanovy KSST Olomouc z.s. (dále jen KSST Olomouc).
1.2. Zahájení konference a přivítání všech přítomných delegátů a hostů, zejména
1. místopředsedy VV ČAST Nikolase Endala, provedl předseda VV KSST J. Juřena v
16:00.
1.3. Řízením Konference byl pověřen předseda VV KSST Olomouc J. Juřena, který
přednesl návrh programu Konference KSST Olomouc. Dále navrhl Konferenci KSST
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Olomouc kandidáty do mandátové a návrhové komise (sloučena), a to ve složení:
Kadlec F., Jílek T., Janík M. ml. a nechal o výše uvedeném návrhu hlasovat:
CELKEM

PRO – 19

PROTI – 0

ZDRŽEL(I) SE – 0

Mandátová a návrhová komise byla zvolena.
Komise si zvolila za svého předsedu+ F. Kadlece, který pověřil R. Kovačika
vyhotovením Usnesení.
1.4. F. Kadlec sdělil Konferenci KSST Olomouc, že je v daný moment přítomno
19 delegátů z celkového počtu 25 včetně plných mocí, tzn. Konference KSST
Olomouc je usnášenischopná (76%).
1.5. J. Juřena seznámil přítomné s návrhem Jednacího řádu Konference KSST Olomouc
a nechal hlasovat o jeho schválení současně s programem Konference:
CELKEM

PRO – 19

PROTI – 0

ZDRŽEL(I) SE – 0

Jednací řád a program konference byl schválen.
1.6. J. Juřena přednesl návrh VV KSST Olomouc týkající se volební formy
(tajná/veřejná) – VV KSST Olomouc navrhnul veřejnou volbu u všech volených
funkcí, tj. u volby předsedy KSST Olomouc a volby zbylých členů VV, u volby
předsedy DR a volby zbylých členů DR, poté nechal hlasovat:
CELKEM

PRO – 17

PROTI – 1

ZDRŽEL(I) SE – 1

Konference KSST Olomouc schválila veřejnou volbu hlasování.
1.7. J. Juřena podal návrh Konferenci KSST Olomouc, aby VV působil v následujícím
funkčním období jako 5 členný, tj. předseda + 4 členové. Nechal hlasovat o tomto
návrhu:
CELKEM

PRO – 14

PROTI – 3

ZDRŽEL(I) SE – 2

Konference schválila 5 členný VV pro následující funkční období.
1.8. J. Juřena vyzval Konferenci KSST Olomouc, aby navrhnula kandidáty na předsedu
KSST Olomouc – z pléna byli navrženi dva kandidáti, a to J. Zlámal (SK Přerov)
a J. Juřena (T. J. Sokol Olomouc-Neředín).
1.9. J. Juřena přečetl Konferenci KSST Olomouc seznam kandidátů do VV KSST
Olomouc: RSST Šumperk navrhnul dva kandidáty již před konferencí, a to
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P. Altmana (TJ Sokol Štíty) a J. Kargera (TJ Sokol Nový Malín). Z pléna
Konference KSST Olomouc byli navrženi další kandidáti – P. Prázdný (T. J. Sokol
Náklo), J. Beneš ml. (TJ Sokol Ondratice), L. Jemelka (TJ Sigma Cidemat
Hranice), J. Chalupa (T. J. Sokol Olomouc-Neředín), V. Plachý (T. J. Sokol Náklo).
1.10.

J. Juřena požádal Konferenci KSST Olomouc o navržení kandidátů na

předsedu DR a dalších členů DR – předseda byl z pléna Konference KSST
Olomouc navržen jen jeden - R. Kovačik (T. J. Sokol Olomouc-Neředín), jako další
členové DR byli navrženi - T. Jílek (TJ Sokol Bludov) a A. Bezděk (SK Kolšov).
1.11.

Předseda mandátové komise F. Kadlec oznámil Konferenci KSST Olomouc,

že v 16:14 se zaprezentovali a jsou již přítomni další 2 delegáti (P. Kolík za RSST
Prostějov a J. Benek za TJ Sokol Čechovice), čimž se zvedl počet přítomných
delegátů včetně plných mocí z původních 19 na 21, tj. 84% delegátů s hlasem
rozhodujícím.
1.12.

J. Juřena připomněl, že je potřeba ještě navrhnout a schválit volební komisi

– z pléna Konference KSST Olomouc byli navrženi náseldující kandidáti – Coufal
O. (T. J. Sokol Šternberk), Slavík O. (TJ Sokol Vrbno pod Pradědem), Rybár P.
(KST Město Albrechtice). J. Juřena nechal hlasovat o výše zmíněném složení
volební komise:
CELKEM

PRO – 20

PROTI – 0

ZDRŽEL(I) SE – 1

Volební komise byla schválena.
Volební komise si za svého předsedu zvolila O. Slavíka.
2. Vystoupení hostů
2.1. J. Juřena ještě jednou přivítal 1. místopředsedu ČAST, pana N. Endala, a předal
mu slovo.
Pan Endal přivítal všechny přítomné. V první řadě okomentoval situaci kolem
mezinárodního turnaje CZECH OPEN konaného každoročně v Olomouci. Zmínil, že
ČAST je zatím připravena uspořádat daný turnaj v plánovaném termínu, ale o
všem rozhodne mezinárodní organizace, která má naplánovanou videokonferenci
na 10. 7. 2020, na které bude mj. řešit i problematiku konání/nekonání výše
zmíněného turnaje (asi největším problémem je za současného stavu samozřejmě
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cestování).

2.2. L. Jemelka se dotázal pana Endala, že nám na konferenci v minulém roce
doporučil zaregistrovat co nejvíce hráčů (i se statutem “ostatní hráč” v registru) z
důvodu navýšení členské základny v kraji, ale nevidí v tom přínos k dnešnímu dni.
N. Endal uvedl, že bohužel Konference ČAST neschválila projekt, o kterém N.
Endal na minulé konferenci mluvil s tím, že evidenční poplatky se již přerozdělují
jiným systémem, než tomu bylo dříve, a to do jednotlivých KSST a RSST, pod
které spadají dané oddíly.
L. Jemelka zmínil další otázku na p. Endala – jak je to s nerozdělenými
(nevyčerpanými) finančními prostředky, které jsou původně určeny z rozpočtu
ČAST (ve výši 15 000 Kč) jako dotační podpora pro jednotlivé RSST – p. Endal
zmínil, že zbylé peníze se převádí na jiné věci, ovšem na všechny přítomné
zástupce RSST apeloval, ať zažádají na ČAST o danou dotaci, že pokud bude
žádost obsahovat požadované náležitosti, dotaci zajisté obdrží. Na závěr uvedl, že
v minulém roce obdržely všechny KSST krabice s míčky k přerozdělení pro
jednotlivé RSST.
2.3. F. Kadlec se zeptal p. Endala, dokdy je potřeba výše zmíněnou dotaci podat,
p. Endal odpověděl, že se můžeme na termínu domluvit – a určil termín do konce
září, aby byl čas na vyčerpání prostředků a následně na řádné vyúčtování dotace.
Navázal V. Plachý s doplňující informací, že vyúčtování dané dotace bývá zvykem
zaslat každoročně kolem 10. prosince.
2.4. O. Slavík se zeptal p. Endala, jak to vypadá s plánovanými satelitními turnaji
mládeže. Pan Endal odpověděl, že např. turnaj v Havířově by za stávajících
podmínek jistě uspořádat nešel, ale že stále věří, že situace bude lepší a turnaje
normálně proběhnou (zmínil ještě jednu záložní variantu, a to možné přesunutí
pořadatelství z Havířova do Ostravy, ale uzavřel tuto tématiku s tím, že je to ještě
předčasné).
2.5. J. Juřena představil Konferenci KSST Olomouc 2 hosty, kteří byli pozváni na
Konferenci KSST Olomouc z důvodu jejich navržení RSST Šumperk jakožto
kandidáty do VV KSST Olomouc. První z nich, P. Altman, si vzal slovo jako první,
představil se a stručně popsal, proč by chtěl působit ve VV a čím by mohl být
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KSST Olomouc prospěšný. Druhý v pořadí, J. Karger, navázal na
P. Altmana, také se představil a zmínil, čím by mohl ve VV KSST Olomouc přispět
on. J. Juřena uzavřel tento bod informací, že Šumpersko mělo svého zástupce ve
VV KSST Olomouc již v minulém volebním období, a to P. Srba, který ovšem z
časových důvodů nemohl již nadále ve VV KSST Olomouc působit a vzdal se
funkce.
3. Zprávy o činnosti z jednotlivých úseků
3.1. J. Juřena oznámil Konferenci KSST Olomouc, že všechny úkoly, které byly uloženy
na minulé Konferenci KSST Olomouc, byly splněny. Dále přešel ke kompletnímu
zhodnocení působení VV KSST Olomouc za celé funkční období.
3.2. J. Juřena uvedl, že během daného funkčního období byly vyhlášeny nové
projekty, a to např. Projekt na mládež z MŠMT - Můj klub, dotační programy na
mládež z ČAST. Poté připomněl, že vznikla v letošním roce nová organizace
Národní rada pro sport v čele s M. Hniličkou, která má a bude mít na starosti
financování sportu v nadcházejících letech.
3.3. J. Juřena sdělil Konferenci KSST Olomouc, že po každé schůzi VV KSST Olomouc
byl vyhotoven zápis z dané schůze, tzn. každý, kdo chtěl, měl přehled o činnosti
VV KSST Olomouc.
3.4. Další bod, který J. Juřena zmínil, byla snaha o rozšíření členské základny pod
ČAST, ikdyž uvedl, že se nejedná o snadnou záležitost (jako příklad uvedl
neoficiální, neregistrované soutěže probíhající zejména v olomouckém regionu).
Zmínil, co se podle něj, mimo jiné, za dané období nepovedlo, byla skutečnost, že
se schůze VV KSST Olomouc nekonaly v různých regionech, jak bylo plánováno.
3.5. J. Juřena následně uvedl, že:


p. Zlámal podal požadavek k VV KSST, ale i VV ČAST, týkající se sdělení
koncepce pro nadcházející roky.



turnaje mládeže jsou v našem kraji na dost vysoké úrovni.



byl by pro zavést turnaje pro dospělé, jako příklad uvedl turnaj
pro TOP 12 – možná by to prospělo růstu úrovně dospělých.
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by chtěl poprosit jednotlivé RSST o 2 věci – 1) aby si zažádaly
na ČAST o dotaci ve výši 15 000 Kč, 2) aby RSST, kde probíhají
neoficiální soutěže, se snažily převést dané soutěže na oficiální, tj.
registrované pod ČAST.



velkou slabinou je v našem kraji (a co se moc nedaří) zviditelňování
stolního tenisu pro veřejnost a vzdělávání trenérů.



na letošní Konferenci ČAST zkritizoval (jako předseda DR) VV ČAST kvůli
systému refundace nákladů na vrchní rozhodčí - VV ČAST refundoval
oddílům působících v extralize, 1. lize, 2. lize náklady za odměny pro
vrchní rozhodčí. Přijde mu nestandardní, aby oddíly působící v 3. lize
neměly stejný nárok na refundaci, když je tato soutěž taktéž řízená
ČAST, platí pro ně stejné podmínky, v případě nedodržení daných
nařízení vyplývající ze SŘ a rozpisu soutěže, platí i pro tuto soutěž stejný
sazebník pokut.



děkuje p. Zlámalovi za odvedenou práci pro mládež v Olomouckém
kraji.



si umí představit, že by vzniklo jedno silné družstvo v rámci kraje, které
by bylo konkurenceschopné druholigovým (prvoligovým) družstvům.



dne 21. 12. 2019 proběhlo v Olomouci v hale Omega úspěšně vánoční
soustředění mládeže. Navázal informací, že je momentálně v jednání s
halou Omega možnost, že by se zde mohla pravidelně rozšířit činnost
Krajského střediska mládeže.



se nepodařilo dotáhnut nové webové stránky KSST Olomouc.



by se mohl konat, po vzoru ČAST, každoročně společenský večer v rámci
kraje za účelem zlepšení komunikace (v rámci kraje).

3.6. J. Juřena předal slovo P. Prázdnému, který zhodnotil úsek mládeže.
P. Prázný


uvedl, že na podzim dojde ke kolizi v termínové listině z důvodu
nedohraných některých soutěží mládeže v průběhu jarní části
(důvodem byl Covid-19).
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shrnul vše kolem střediska mládeže – začala spolupráce s oddílem
Jeseník (konalo se zde pár tréninků v rámci střediska mládeže), která
poté již bohužel nepokračovala.



zhodnotil průběh veškerých bodovacích turnajů mládeže za poslední rok.
Poté navázal hodnocením celého uplynulového funkčního období – myslí
si, že se systém bodovacích turnajů dobře zaběhl a že započala úspěšná
spolupráce s oddíly, které disponují novými hracími prostory. Zdůraznil,
že se tato spolupráce velmi osvědčila. Na závěr hodnocení nabídl všem
delegátům k zamyšlení, že pokud by kdokoli měl námět, ať už na nové
prostory nebo cokoli k systému turnajů, může se podělit o tento návrh
přímo s ním.

3.7. O. Coufal (T. J. Sokol Šternberk) využil situace a zeptal se P. Prázdného, zdali by
nebylo řešením rozdělit skupiny mládeže na A,B,C a zbytek. P. Prázdný odpověděl,
že se tento systém již vyzkoušel, ale právě daný termín měl slabší obsazenost.
Přesto bude brát zřetel na rozdělení divizí v další sezóně.
3.8. J. Juřena předal slovo V. Plachému, který zhodnotil problematiku trenérů a
rozhodčích včetně možnosti zisku daných licencí. V. Plachý


uvedl, že v letošním roce došlo k radikální změně školení trenérů licence
C – žadatelé o licenci nyní musí podstoupit 2 části školení – první část
probíhá na školení zorganizovaném regionem/krajem/ČAST (teoretická
část), potom se daní účastníci teoretické části musí zúčastnit libovolného
HBO, kde si mohou dodělat druhou část (praktická část). Garantem
celého nově vzniklého projektu byl určen ČAST pan A. Sviták.



okomentoval jednotlivá školení, která proběhla, poděkoval pořadatelům
a vyzdvihnul zejména školení, které se konalo v půlci listopadu 2019
ve Štítech.



informoval Konferenci KSST Olomouc o tom, že se VV KSST Olomouc
rozhodl podpořit budoucí trenéry a rozhodčí vyšší licence - v případě
trenérů licence B navrhl KSST Olomouc příspěvek danému účastníku
školení na zisk dané licence ve výši 3 000 Kč. Pro budoucí žadatele o
licenci B rozhodčích navrhl VV KSST Olomouc příspěvek ve výši 600 Kč.
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závěrem sdělil Konferenci KSST Olomouc, že pokud bude potřeba s
čímkoli ohledně licencí poradit, rád pomůže.

3.9. P. Altman okomentoval situaci kolem školení trenérů – myslí si, že bude v
současné době méně trenérů kvůli výše popsané nově nastavené formě
licencování a vzdělávání trenérů. Jako příklad uvedl, že první část školení ve
Štítech probíhala v polovině listopadu a dodnes nebyla možnost dodělat
praktickou část. Uvedl, že sice byla na jaře situace kolem Covid-19, ale i tak bylo
do půlky března, kdy vše vypuklo, dost času.
N. Endal reagoval na příspěvek P. Altmana, že si to nemyslí. Zmínil, že nový
system byl zaveden, protože dříve mohl získat licenci B někdo dokonce i “za
flašku”, a poté měl na trenérství postavenou svou živnost (vlastně bez řádně
získané licence). Navíc zdůraznil, že trenér s licencí C je nejdůležitější trenér – učí
děti základy (ať už pohybové, tak i úderové). V případě špatně naučených pohybů
může mládežník mít celoživotní zdravotní problémy, u úderů se poté těžce
přeučují špatné návyky. Uzavřel svůj příspěvek tím, že si myslí, že pan Sviták je
správná volba tím, že je jen jeden, v tom vidí naopak výhodu – nebude
nepořádek v licencích.
3.10.

J. Juřena poděkoval za příspěvky a předal slovo L. Jemelkovi, který


uvedl, že měl na starosti zejména komunikaci s RSST.



zmínil, že nevykonával svou funkci celé funkční období - byl dovolen do
VV KSST Olomouc o rok později.



sdělil Konferenci KSST Olomouc, že k výjezdním zasedáním do
jednotlivých regionů nedošlo, poněvadž nebyla možnost dohodnout se
na termínech.



nastínil problematiku nových webových stránek KSST Olomouc – za
poslední rok došlo k vytvoření návrhu stránek a podepsání smlouvy se
zhotovitelem (p. Loutocký). Závěrem uvedl, že dále vše podstatatné k
webovým stránkách je dohledatelné na webu KSST Olomouc v zápisech
ze schůzí VV KSST Olomouc.
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sdělil Konferenci KSST Olomouc, že by chtěl navrhnout finanční
kompenzaci, z rozpočtu KSST Olomouc, oddílům pořádajícím turnaje pro
mládež v rámci KSST Olomouc, které žádají o dotaci na mládež od ČAST
a nemohou proúčtovat celých 15 000 Kč, což je maximální částka dotace
na mládež z rozpočtu ČAST pro jednotlivá RSST.

3.11.

O. Slavík (TJ Sokol Vrbno pod Pradědem) navázal na L. Jemelku a proběhla

delší diskuze na toto téma. Do diskuze se zapojila řada dalších delegátů (J. Zlámal
– SK Přerov, T. Jílek - TJ Sokol Bludov, P. Prázdný, J. Juřena) – J. Juřena diskuzi
ukončil s tím, že se k tomuto bodu ještě vrátíme poději.
3.12.

J. Juřena předal slovo J. Benešovi ml., aby řekl pár slov za STK komisi.

J. Beneš


uvedl statistická data týkající se členské základny KSST Olomouc,
zhodnotil letošní ročník, zejména okomentoval předčasně ukončené
mistrovské soutěže řízené KSST Olomouc – VV KSST Olomouc se
nakonec rozhodl vycházet z modelu, který nastínil ČAST v ligových
soutěžích.



zmínil, že letošní ročník byl tragický v našem kraji co se týče sestupů
ligových družstev – sestoupila 3 družstva ze 4 (T. J. Sokol OlomoucNeředín, KST Jeseník, TJ Chropyně).



vyzdvihl letošní KP dospělých - hrálo se opět v Postřelmově na 12
stolech a letos poprvé nebyla kvóta 32 hráčů (turnaj byl bez omezení
otevřený pro všechny registrované hráče v kraji).



zhodnotil ČP v letošním roce – uvedl, že byl účastníky pochválen systém
soutěže - posledních 8 hrálo na závěrečném turnaji vyřazovacím
způsobem, mělo to náboj.



sdělil Konferenci KSST Olomouc, že do příštího ročníku 2020/2021 se
přihlásilo jen jedno družstvo do soutěže divize žen. Proto navrhnul
Konferenci KSST Olomouc, aby u družstev žen bylo upuštěno od pokut
(trenéři, mládež, rozhodčí) v rozpise pro danou soutěž – Konference
odsouhlasila jednotný rozpis pro všechny družstva bez výjimek.
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3.13.

J. Juřena uzavřel činnost jednotlivých úseků slovy, že musí dale pokračovat

podpora mládeže a trenérů – mohlo by se využít a zapojit do výchovy mládeže
více bývalých úspěšných hráčů.
3.14.

J. Juřena okomentoval plnění rozpočtu za rok 2019, které bylo bez

připomínek. Nechal hlasovat o jeho přijetí Konferencí KSST Olomouc:
CELKEM

PRO – 17

PROTI – 0

ZDRŽEL(I) SE – 4

Plnění rozpočtu za rok 2019 bylo schváleno.
3.15.

J. Juřena přednesl návrh rozpočtu na rok 2020. L. Jemelka požádal o slovo –

chtěl by do rozpočtu zakomponovat navíc 7 000 Kč pro každý RSST, tj. navýšení o
42 000 Kč na dotaci pro oddíly pořádající turnaje pro mládež (1 turnaj – max
1 000 Kč), které nejsou schopny proúčtovat maximální částku z dotace od ČAST
(více viz 5 odst. u bodu 3.10 tohoto zápisu). Podmínky by schválil poté nový
VV KSST Olomouc. J. Juřena nechal hlasovat o rozšíření rozpočtu:
CELKEM

PRO – 8

PROTI – 4

ZDRŽEL(I) SE – 9

Návrh na navýšení rozpočtu pro rok 2020 o 42 000 Kč nebyl přijat.
3.16.

J. Juřena nechal hlasovat o návrhu rozpočtu na rok 2020 v původní verzi

tak, jak visel ke dni Konference KSST Olomouc na webových stránkách KSST
Olomouc:
CELKEM

PRO – 15

PROTI – 0

ZDRŽEL(I) SE – 6

Návrh rozpočtu na rok 2020 v původním znění byl schválen.
3.17.

J. Juřena předal slovo p. Bezděkovi, který okomentoval Zprávu DR a uvedl,

že celá zpráva je možná k přečtení na webových stránkách KSST Olomouc.
J. Juřena nechal hlasovat o přijetí Zprávy DR:
CELKEM

PRO – 21

PROTI – 0

ZDRŽEL(I) SE – 0

Zpráva DR byla schválena.
4. Volba předsedy VV, členů VV, předsedy DR a členů DR
4.1. J. Juřena přečetl kandidáty na předsedu KSST Olomouc – J. Zlámal a J. Juřena.
Předseda volební komise O. Slavík provedl los, který určil, že v 1. kole bude
provedeno hlasování nejprve u J. Zlámala. Nechal hlasovat:
1. kolo volby předsedy KSST Olomouc – J. Zlámal
CELKEM

PRO – 8

PROTI – 3
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J. Zlámal nebyl zvolen předsedou KSST Olomouc v 1. kole.
1. kolo volby předsedy KSST Olomouc – J. Juřena
CELKEM

PRO – 8

PROTI – 5

ZDRŽEL(I) SE – 8

J. Juřena nebyl zvolen předsedou KSST Olomouc v 1. kole.
4.2. Předseda volební komise O. Slavík shrnul výsledky volby předsedy KSST Olomouc –
v 1. kole nebyl zvolen žádný z kandidátů nadpoloviční většinou přítomných delegátů
dle volebního řádu a vyhlásil 2. kolo, do kterého postoupili oba kandidáti. Los určil, že
se ve 2. kole bude první hlasovat o kandidátovi J. Juřenovi:
2. kolo volby předsedy KSST Olomouc – J. Juřena
CELKEM

PRO – 8

PROTI – 5

ZDRŽEL(I) SE – 8

2. kolo volby předsedy KSST Olomouc – J. Zlámal
CELKEM

PRO – 8

PROTI – 0

ZDRŽEL(I) SE – 13

Ve 2. kole nebyl zvolen nikdo z kandidátů předsedou KSST Olomouc.
4.3. Předseda volební komise O. Slavík zhodnotil 2. kolo, ve kterém opět nebyl zvolen
žádný z kandidátů. Připomněl, že dle volebního řádu musí být ve 3. kole zvolen
předseda, nebo bude muset být určen termín pro mimořádnou Konferenci KSST
Olomouc. Navrhnul Konferenci KSST Olomouc přestávku 5 minut a kandidátům na
předsedu KSST Olomouc, aby po přestávce každý z nich pronesl krátký komentář ke
své kandidatuře. Po přestávce provedl předseda volební komise O. Slavík los, který
určil pořadí hlasování následovně – J. Juřena, J. Zlámal:
3. kolo volby předsedy KSST Olomouc – J. Juřena
CELKEM

PRO – 9

PROTI – 4

ZDRŽEL(I) SE – 8

3. kolo volby předsedy KSST Olomouc – J. Zlámal
CELKEM

PRO – 7

PROTI – 0

ZDRŽEL(I) SE – 14

Ve 3. kole byl zvolen předsedou KSST Olomouc J. Juřena.
4.4. J. Juřena nechal hlasovat o jednotlivých kandidátech do VV KSST Olomouc:
P. Prázdný
J. Chalupa
J. Beneš ml.
P. Altman
J. Karger
V. Plachý
L. Jemelka

–
–
–
–
–
–
–

16 PRO
16 PRO
15 PRO
14 PRO
11 PRO
5 PRO
5 PRO
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Předseda volební komise O. Slavík oznámil, že k již dříve zvolenému předsedovi KSST
Olomouc J. Juřenovi byli do VV KSST Olomouc zvoleni následující členové –
P. Prázdný, J. Chalupa, J. Beneš ml., P. Altman.
4.5. J. Juřena oznámil jediného kandidáta na předsedu DR a nechal o něm hlasovat:
CELKEM

PRO – 17

PROTI – 0

ZDRŽEL(I) SE – 4

Předsedou DR byl zvolen R. Kovačik.
4.6. J. Juřena představil 2 kandidáty na členy DR – T. Jílek, A. Bezděk. Nejprve nechal
hlasovat Konferenci KSST Olomouc, zda se budou volit oba členové dohromady:
CELKEM

PRO – 21

PROTI – 0

ZDRŽEL(I) SE – 0

Volba obou členů do DR bude probíhat současně.
4.7. J. Juřena nechal hlasovat o obou kandidátech (T. Jílkovi, A. Bezděkovi) do DR
dohromady:
CELKEM

PRO – 19

PROTI – 0

ZDRŽEL(I) SE – 2

T. Jílek a A. Bezděk byli zvoleni jako členové DR.
4.8. J. Juřena uzavřel volební část Konference KSST Olomouc slovy, že děkuje za hlasy,
které dostal, ale i přes své zvolení do funkce předsedy ho mrzí slabý mandát. Ocenil
trenérskou práci p. Zlámala, který jako jediný v rámci kraje má již z minulosti
zkušenosti s trénováním na vysoké úrovni.
5. Diskuze
5.1. J. Juřena otevřel diskusi.
5.2. První se přihlásil L. Jemelka, který otevřel téma začátků mistrovských utkání v
soutěžích řízených KSST Olomouc – podal návrh na pevné začátky sobotních utkání
na 10h a 15h (pro všechny krajské soutěže – divize, KS 1, KS 2).
J. Zlámal podal protinávrh – pevné začátky mistrovkých utkání v divizi – 10h a 15h, v
KS 1 a KS 2 podle potřeby jednotlivých družstev.
O. Coufal podal protinávrh – zachování současného stavu, tedy začátky mistrovských
utkání budou určeny STK komisí na základě přihlášek družstev do daných soutěží,
rozdělení družstev v dané soutěži do dvojic a rozlosováním. Samozřejmě jako
doposud se bude STK komise snažit vykomunikovat s oddíly nejoptimálnější stav.
J. Juřena nechal hlasovat nejprve o posledním protinávrhu, tj. o protinávrhu
O. Coufala týkající se zachování stávajícího systému:
CELKEM

PRO – 17

PROTI – 3

ZDRŽEL(I) SE – 1

Konference KSST Olomouc schválila zachování stávajícího modelu začátků
všech mistrovských utkání řízených KSST Olomouc.
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5.3. O. Coufal přednesl otázku, jak se bude v nové sezóně postupovat v situaci, jestliže se
některý z hráčů/oddílů nakazí COVID-19 a bude mu nařízena karanténa. Zdůraznil, že
se nejedná o totéž, jako když je někdo nemocný a rozhodne se nastoupit k utkání.
Konference KSST Olomouc uložila VV KSST Olomouc vytvořit pravidla, která by platila
za výše zmíněné situce v případě, že by na podzim během sezóny nastal takový
případ.
5.4. O. Coufal se dotázal J. Beneše ml., kdy by měla být podle plánu zahájena sezóna
2020/2021 – J. Beneš ml. odpověděl, že podle harmonogramu ČAST je plán zahájení
ligových utkání na 19. září 2020, tzn. i krajské soutěže budou zahájeny v tento
termín.
5.5. P. Prázdný uvedl, zdali by nebylo vhodné zavést motivační finanční odměnu pro oddíly
působící v ligových soutěžích,tj. aby oddíly udělaly vše pro záchranu v těchto
soutěžích.
J. Zlámal, O. Coufal a J. Chalupa by byli spíše pro motivační odměnu pro postupující
družstvo z divize, např. TTC Šumperk vyhrál v posledních dvou ročnících divizi, ovšem
své místo v ligové soutěži vždy přenechal dalšímu oddílu v pořadí.
J. Juřena nechal návrh zatím jen k zamyšlení.
5.6. J. Juřena sdělil Konferenci KSST Olomouc, že je potřeba ještě stanovit systém a počet
delegátů pro Konferenci KSST Olomouc 2021.
L. Jemelka navrhnul klíč delegátů následovně – každý člen VV KSST Olomouc po
1 mandátu, každý RSST po 1 mandátu a každý oddíl mající družstvo v ligové soutěži,
divizi, KS 1 a KS 2 po 1 mandátu.
P. Altman podal následující protinávrh – každý člen VV KSST Olomouc po 1 mandátu,
oddíly mající drusžtvo v ligové soutěži nebo divizi po 1 mandátu, RSST mající počet
svých oddílů v rozmezí 1-10 by měly 1 mandát, RSST mající počet svých oddílů 11-20
by měly 2 mandáty a RSST s více než 20 oddíly by měly 3 mandáty.
Proběhla široká diskuse, během které opustil Konferenci KSST Olomouc J. Zlámal,
tzn. počet přítomných delegátů se snížil na 20, jak uvedl předseda mandátové komise
F. Kadlec (80% delegátů).
J. Juřena nechal hlasovat o protinávrhu P. Altmana:
CELKEM

PRO – 10

PROTI – 6

ZDRŽEL(I) SE – 4

Návrh P. Altmana nebyl schválen – potřeba nadpoloviční většiny hlasů (11).
J. Juřena nechal hlasovat o protinávrhu L. Jemelky:
CELKEM

PRO – 5

PROTI – 10 ZDRŽEL(I) SE – 5

Návrh L. Jemelky nebyl schválen.
T. Jílek ještě přednesl další návrh – každý člen VV KSST Olomouc po 1 mandátu,
oddíly mající své družstvo v ligové nebo divizní soutěži po 1 mandátu, každý RSST po
1 mandátu, RSST s více než 16 oddíly po 1 mandátu navíc.
J. Juřena nechal hlasovat o návrhu T. Jílka:
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CELKEM

PRO – 9

PROTI – 3

ZDRŽEL(I) SE – 8

Návrh T. Jílka nebyl schválen.
5.7. J. Juřena oznámil, že nebyl odsouhlasen žádný návrh na změnu klíče delegátů pro
Konferenci KSST Olomouc pro rok 2021, tzn. platí klíč STÁVAJÍCÍ, tj. každý člen VV po
1 mandátu, RSST po 1 mandátu, oddíly mající své družstvo v ligové nebo divizní
soutěži po 1 mandátu.
5.8. R. Kovačik přednesl Usnesení Konference KSST Olomouc a J. Juřena nechal hlasovat o
jeho přijetí Konferencí KSST Olomouc:
CELKEM

PRO – 20

PROTI – 0

ZDRŽEL(I) SE – 0

Konference KSST Olomouc přijala přednesené usnesení.
5.9. J. Juřena poděkoval všem přítomným delegátům za účast na Konferenci KSST
Olomouc a konferenci ukončil.

Zapsal dne 23. 7. 2020
Mgr. Jakub Chalupa v. r.
sekretář KSST Olomouc
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Ověřil dne: 28. 7. 2020
Ing. Juřena Jiří v. r.
předseda KSST Olomouc
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