
 

 

ZÁPIS  Z KONFERENCE KSST 18.6.2015 V KŘELOVĚ 
 

 

 

 

Přítomni: 

 

Hlas rozhodující: 

 za VV KSST: 3 delegáti 

 za RSST: 6 delegátů 

 za ligové a divizní oddíly: 10 delegátů 

 

Hlas poradní: 

 

 předseda RK KSST 

 host z ČAST  

 

Program: 

 

1. Zahájení 

2. Schválení jednacího řádu, volba pracovního předsednictva, mandátové komise a zapisovatele. 

3. Schválení kooptace p. Beneše do VV KSST. 

4. Zpráva o činnosti (KSST, KM, STK a TMK) 

5. Zpráva o hospodaření 

6. Zpráva revizní komise 

7. Zpráva mandátové komise 

8. Diskuze 

9. Návrh rozpočtu na r. 2015 

10. Návrh ujednání 

11. Závěr 

 

1. ZAHÁJENÍ 

 

Zahájení Konference KSST Olomouc provedl sekretář KSST p. Beneš. Přivítal přítomné delegáty a zástupce ČAST 

p. Endala. Schválení jednacího řádu a programu konference proběhlo jednomyslně. Navrženo a schváleno pracovní 

předsednictvo konference ve složení p. Beneš a p. Plachý, mandátová komise p. Beneš st. a zapisovatel p. Šťastný.  

 

2. SCHVÁLENÍ JEDNACÍHO ŘÁDU, VOLBA PRACOVNÍHO PŘEDSEDNICTVA, MANDÁTOVÉ 

KOMISE A ZAPISOVATELE 

 

Schválení jednacího řádu a programu konference proběhlo jednomyslně. Navrženo a schváleno pracovní 

předsednictvo konference ve složení p. Beneš a p. Plachý, mandátová komise p. Beneš st. a zapisovatel p. Šťastný. 

 

3. SCHVÁLENÍ KOOPTACE p. BENEŠE DO VV KSST 

 

Konference jednomyslně schválila kooptaci p. Beneše jako sekretáře VV KSST na místo p. Černého, který na 

podzim z VV na vlastní žádost odstoupil.  

 

4. ZPRÁVA O ČINNOSTI 

 

Zpráva o činnosti KSST – přednesl předseda p. Zlámal.  

Rozprava o fungování, respektive nefungování KM a jejího předsedy p. Těžkého (nepřítomen). 

Informace o blížícím se školení trenérů – přednesl hlavní pořadatel p. Šťastný. 

Zpráva o činnosti STK – přednesl předseda STK p. Kovář, který na konci své zprávy ukončil činnost ve VV KSST. 
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5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 

 

Zprávu o hospodaření za uplynulý rok 2014 přednesl předseda KSST p. Zlámal. 

 

Příjmy: 

 příspěvek mezi organizacemi ČAST   69420,-  

 příspěvky startovné a pokuty   48080,- 

 členské příspěvky    95860,- 

 příjmy celkem     213360,- 

 

Výdaje: 

 materiál (poháry)    6586,-  

 cestovné     11416,-  

 náklady na reprezentaci    556,- 

 služby – turnaje a KP    69468,- 

 osobní náklady KSST    39000,- 

 jiné náklady     5784,- 

 příspěvek na účetnictví a kancelář ČUS  13500,-  

 výdaje celkem     148310,- 

 

Rozdíl:       +67050,- 

 

Zůstatek na účtu:     362433,- 

 

6. ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE 

 

Zprávu revizní komise přednesl její předseda p. Bezděk. Při kontrolách RK nebyla nalezena žádná pochybení. 

 

7. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE 

 

Předseda mandátové komise p. Beneš st. po sečtení počtu delegátů mohl prohlásit konferenci jako usnesení 

schopnou při účasti 76% pozvaných delegátů.  

 

8. DISKUZE 

 

 Vysvětlení postupu rozdělování dotací na ostatní členy oddílů, které mají být zaslány do jednotlivých 

oddílů. 

 Diskuze o náhradě celuloidových míčku pro sezonu 2015-16. Hlasováním se dospělo výsledku, že se bude 

hrát kombinací platových a celuloidových míčků dle pořádajících družstev, které budou předem zapsané 

v přihlášce do soutěží. 

 Regulérnost soutěží KSST – bodování, fotografování, komisaři, včasné hlášení. 

a. Bodování dlouhodobých soutěží – schválen návrh:  

4b. (výhra) – 2b. (remíza) – 1b. (prohra) – -4b. (kontumace)  

b. Fotografování nastoupených družstev před utkáními dlouhodobých soutěží bylo odhlasováno 

v poměru 9:6, dva delegáti se zdrželi hlasování. Podrobnější informace k fotografování při 

soutěžích budou v rozpisu soutěží, který vyjde v nejbližších dnech. 

c. Vysílání komisařů k utkáním. 

d. Včasné hlášení předehrávek. 

 Připomínky k nerozesílání zápisů a usnesení z minulých konferencí. 

 Hlasování o proplácení cestovních náhrad pro delegáty konference. Jednomyslně odsouhlaseno. 

 Změna systému utkání krajských soutěží – „tři čtyřhry“. Na základě návrhu p. Krále se hlasovalo o změně 

systému utkání, kde by se v případě stavu 9:9 hrála doplňková čtyřhra. Návrh byl zamítnut v poměru 10:5. 

 Diskuze o situaci v RSST Olomouc. 

 Diskuze o zařazování hráčů do krajského žebříčku. 

 Výzva pro případné kandidáty na příští volební konferenci.  
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9. NÁVRH ROZPOČTU NA R. 2015 

 

Návrh rozpočtu na kalendářní rok 2015 přednesl předseda p. Zlámal. 

 

Příjmy: 

 příspěvek mezi organizacemi ČAST  70000,- 

 příspěvky startovné a pokuty   48000,- 

 členské příspěvky    96000,- 

 příjmy celkem     214000,- 

 

Výdaje: 

 cestovné     30000,- 

 služby – turnaje a KP    70000,- 

 osobní náklady KSST    40000,- 

 dotace na postup na MČR   15000,- 

 příspěvek na účetnictví a kancelář ČUS  13500,-  

 výdaje celkem     168000,- 

 

Rozdíl:       +46000,- 

 

10. NÁVRH UJEDNÁNÍ 

 

a) Konference KSST Olomouc bere na vědomí: 

 

Zprávy o činnosti podané předsedou KSST p. Zlámalem, předsedou STK p. Kovářem a předsedou RK p. 

Bezděkem.  

 

Zprávu o hospodaření KSST za rok 2014 podanou předsedou p. Zlámalem. 

 

b) Konference KSST Olomouc schvaluje: 

 

Návrh rozpočtu KSST pro rok 2015. 

  

Návrh na proplácení cestovních náhrad pro delegáty konference. 

  

Návrh na změny v rozpisu dlouhodobých soutěží (bodování, fotografie). 

 

11. ZÁVĚR 

 

Na závěr konference p. Beneš poděkoval delegátů za účast na konferenci KSST Olomouc. Poděkoval činovníkům 

oddílů za činnost ve prospěch stolního tenisu a popřál hodně úspěchů VV při zajišťování činností v KSST. 

 

    

 

V Křelově, dne 18.6.2015 

 

 

 

Jaromír Zlámal     Jan Beneš             
     předseda       sekretář                   


