
Zápis z Konference KSST Olomouc ze dne 26. dubna 2017, která se konala v Zábřehu na Moravě. 

 

1. Zahájení a přivítání na konferenci provedl předseda VV KSST Olomouc Jiří Juřena, rovněž 

přivítal zástupce VV ČAST pana Endala. 

2. Navržený program byl schválen všemi přítomnými účastníky konference s hlasem 

rozhodujícím. 

3. Proběhla volba mandátové komise ve složení: předseda Král, členové Beneš st., Kovačík, 

z přítomných 21 účastníků hlasovalo pro 18, 3 se zdrželi hlasování. Dle zprávy mandátové 

komise je přítomno z 23 pozvaných delegátů celkem 21 s hlasem rozhodujícím, což je 91,3 % 

a konference je tedy usnášeníschopná.  

4. Proběhla volba návrhové komise ve složení: předseda Král, členové Beneš st., Kovačík.          

19 hlasů bylo pro, 2 se zdrželi hlasování. 

5. Ve svém vystoupení se zástupce VV ČAST pan Endal zmínil, mimo jiné, o nárůstu výdajů 

určených pro KSST i pro RSST a to jak v běžném rozpočtu, tak zejména v oblasti projektů a 

účelových dotací. 

6. Zprávy o činnosti jak VV, tak jednotlivých komisí byly zveřejněny na stránkách KSST Olomouc, 

rovněž tak plnění rozpočtu za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017. 

7. Práce VV – řada věcí se povedla, např. velmi dobrá práce KM, Český pohár atd., ale řadu věcí 

je třeba stále řešit – personální situace ve VV, krajské centrum mládeže, nastavení různých 

kritérií a pravidel, krajský přebor dospělých a postupové klíče postupu na MČR, problematiky 

školení, spolupráce mezi KSST a RSST, využívání dalších zdrojů atd. Upozornění -na stránkách 

Olomouckého kraje : https://www.kr-olomoucky.cz/krajske-prispevky-a-dotace-2017-cl-

3723.html je zveřejněn  Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže 

v Olomouckém kraji v roce 2017. Příjem žádostí je 1.6.2017 do 21.7.2017. 

8. Zprávu o práci komise mládeže doplnil Pavel Prázdný, zmínil se mimo jiné o případné 

zahájení činnosti krajského centra mládeže  

9. Zpráv o práci STK doplnil Jan Beneš ml., hovořil mimo jiné a pokutách, startovném atd. 

10. Vojtěch Plachý se zmínil o školeních pro trenéry a rozhodčí s tím, že školení (a doškolení) 

trenérů licence C bude probíhat v termínu 16. – 18. 6. 2017 v Bludově (pozvánka bude 

zveřejněna) 

11. Zprávu dozorčí rady doplnil pan Bezděk s tím, že počet členů komise musí být nejméně 

v počtu 3 

12. Plnění rozpočtu 2016 – konference schválila hospodaření KSST Olomouc za období 2016. 

13. Rozprava k návrhu rozpočtu na rok 2017, rozsáhlá diskuze se týkala rozporu mezi příjmy a 

výdaji (zapojení zůstatku z minulého období), dále o výši startovného a některých výdajových 

položek. 

14. Průběh diskuze: startovné – bylo navrženo navýšení o 200,-: pro bylo 6 hlasů, proti bylo 13 

hlasů – startovné zůstává stejné a položka č. 3 v návrhu příjmů (startovné) na rok 2017 se 

sníží na 26.400,-. Položku č. 8 v návrhu výdajů na rok 2017 (turnaje dospělých) – snížit na 

30.000,-. Rozpouštění zůstatků z minulých období, zůstatek k 31. 12. 2016 ve výši 489.124,60 

nebude zapojen jako počáteční stav příjmů v roce 2017, ale bude použit k pokrytí navrženého 

schodku v roce 2017 (velký nárůst výdajů na mládež). Položku č. 2 v návrhu výdajů na rok 

2017 (krajské centrum mládeže) - snížit na 50.000,-. Položku č. 5 v návrhu výdajů na rok 2017 

(cestovné) snížit na 30.000,-. 

https://www.kr-olomoucky.cz/krajske-prispevky-a-dotace-2017-cl-3723.html
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15. Konference schválila upravený návrh rozpočtu na rok 2017 (v příloze k zápisu) – pro 20 

přítomných s hlasem rozhodujícím. 

16. Byl diskutován návrh klíče práv účasti na další konferenci (připomínky p. Dražného                   

a p. Zlámala) – závěr:   

- VV KSST, ligové oddíly, divizní oddíly a RSST -  celkem 29.   Všichni (celkem 21) pro 

navržený systém. 

17. Rozprava k žebříčku dospělých, bylo konstatováno, že je v pořádku, diskuze se, mimo jiné, 

týkala propojení s ELOST.   

18. Další diskuse se týkala, mimo jiné, problematiky míčků a systému postupových klíčů. 

19. Po velké diskuzi s několika návrhy byl dán poslední návrh na použití míčků: všechny soutěže 

řízené KSST Olomouc se budou hrát plastovými míčky: 13 hlasů pro, 6 hlasů proti 2 se zdrželi 

– návrh byl schválen.   

20. P. Dražný kritizoval situaci v  RSST Olomouc zejména k systému regionálních soutěží a s tím 

spojených problému s postupovým klíčem do vyšší soutěže -  viz další bod zápisu.  

21. Po velké diskuzi s několika návrhy byl dán poslední návrh na postupový klíč: vítězové 

regionálních přeborů (6) hrají kvalifikaci o 4 postupová místa:   12 hlasů pro, 7 hlasů proti, 

zdrželi se 2 – návrh byl schválen  

22. Školení trenérů – k problematice se vyjadřoval zejména Vojta Plachý, který bude mít tuto 

problematiku nově na starosti. 

23. Konference schvaluje: 

- Zvolení mandátové a návrhové komise 

- Zprávu o činnosti VV, komise mládeže, komise STK 

- Zprávu o činnosti Dozorčí rady 

- Plnění rozpočtu za rok 2016 

- Upravený rozpočet na rok 2017 

- Klíč delegátů na další konferenci 

- Používání míčků pro soutěže řízené KSST Olomouc 

- Postupový klíč z regionálních přeborů 

               Konference ukládá VV KSST zabezpečit a realizovat: 

-  Používání míčků v soutěžích řízených KSST Olomouc dle usnesení konference 

-  Realizovat postupový klíč z regionálních soutěží dle usnesení konference 

-  Činnost VV KSST dle schváleného upraveného rozpočtu na rok 2017 

 

Zábřeh, 26. dubna 2017  

 

          Ing. Jiří Juřena,        Vojtěch Plachý 

předseda VV KSST Olomouc v. r.                  sekretář VV KSST Olomouc v. r.  

 

  


