
Zápis z jednání regionální konference RSST Břeclav 
20.5.2015, Velké Pavlovice 

 

Jednání zahájil předseda RSST Pavel Halas a přivítal všechny přítomné. 

 

Nejprve byli zvoleni do pracovních funkcí: 

- zapisovatel, návrhová komise: Alois Švejda 

- mandátová komise: Anna Halasová 

- ověřovatelé zápisu: Pavel Volek, Radek Papež 

 

Poté mandátová komise konstatovala přítomnost 4 členů VV a 11 zástupců klubů. 

Následovala zprávu o činnosti za uplynulé období, kterou přednesl Pavel Halas. 

Poté Pavel Halas seznámil přítomné s plněním rozpočtu za rok 2014, plnění rozpočtu bylo 

jednomyslně schváleno (15 pro, 0 proti, 0 zdržel se).  

Mandátová komise konstatovala příchod zástupce 12. klubu. 

Následovalo projednávání návrhu rozpočtu na rok 2015. Jan Matlach se ptá, proč je plánována výše 

příjmů ve výši 40.000,- Kč, když loňská skutečnost byla takřka 58.000,- Kč. Pavel Halas odpovídá:  

40.000,- Kč odpovídá příjmům za evidenční poplatky, částka navíc je složena z registračních 

poplatků za nové členy, přestupních poplatků a poplatků za převody soutěží, což jsou položky, které 

nejsou plánovatelné a tudíž je RSST nemusí obdržet. Dále se diskutovalo o možnostech realizace 

plánovaných tréninků pro mládež. Rozpočet byl poté jednomyslně schválen (16,0,0). 

 

Dalším bodem bylo předání pohárů vítězům skupin okresních soutěží dospělých a předání trofeje 

„Železný muž RSST Břeclav 2015“. 

 

Následovala volba zástupce RSST na krajskou konferenci – navržen byl Libor Melichar, hlasování 

15,0,1. Libor Melichar byl zvolen zástupcem RSST Břeclav na krajskou konferenci. 

 

Následovala rozprava o podobě soutěží pro sezónu 2015-16: 

Pavel Halas navrhl povinnost pro kluby hrající soutěž OP1 mít alespoň 2 rozhodčí s platnou licencí 

K nebo B, kluby hrající nižší soutěže alespoň 1 rozhodčího s platnou licencí K nebo B, s tím, že 

v září se školení rozhodčích licence K uskuteční (nejspíše) ve Velkých Pavlovicích a účastníkům 

tohoto školení z klubů hrající soutěže v regionu Břeclav bude poplatek za toto školení uhrazen 

okresním svazem – hlasování 16,0,0. Návrh byl schválen. 

Dále Pavel Halas navrhuje stejně jako v loňském roce zahrnout do rozpisu soutěží ustanovení, že 

každý oddíl si v přihlášce do soutěží určí, jakými míčky bude hrát svoje domácí utkání. Hlasování 

16,0,0. Návrh byl schválen. 

Dále Pavel Halas navrhuje podobu soutěží: soutěž OP3 bude hrát 12 družstev, v případě, že se do 

soutěže OP4 přihlásí 6 a více družstev a v opačném případě se soutěže OP3 a OP4 na 1. kolo sloučí, 

na 2. kolo se rozdělí na poloviny (horní polovina vždy sudý počet družstev) dle umístění po 1. kole 

a odvety odehrají družstva každé poloviny mezi sebou (kdo hrál na podzim doma bude hrát na jaře 

venku a naopak). Právo startu v OP3 v další sezóně získají družstva umístěná do celkového 12. 

místa soutěže. Pavel Šťastný podal protinávrh, aby odvety byly rozlosovány dle Bergerových 

tabulek, bez ohledu na to, kde hrála družstva v podzimním kole – bude tak zajištěno, že družstva 

sehrají v odvetách (zhruba) stejný počet utkání doma a venku. 

Hlasování o protinávrhu – 2,14,0 – protinávrh nebyl schválen. 

Hlasování o původním návrhu – 14,0,2 Byl schválen návrh v původní podobě. 

Václav Pinkas navrhuje zrušit play-off v OP1, poté se připojil Pavel Šťastný s návrhem zrušit play-

off v soutěži OP2. Jan Matlach oponuje návrhům s tím, čtyřčlenné play-off dává družstvům, které 

v průběhu soutěže oslabí např. zranění hráče, možnost hrát o postup. 

Hlasování o zrušení play-off v OP1: 2,14,0 Návrh nebyl schválen. 

Hlasování o zrušení play-off v OP1: 7,7,2 Návrh nebyl schválen. 



 

Poté byla rozprava ukončena a účastníci konference byli seznámeni se souborem usnesení přijatých 

na konferenci. 

Na závěr Pavel Halas poděkoval přítomným za účast a popřál všem mnoho úspěchů v nadcházející 

sezóně a poté jednání konference ukončil. 

 

 

 

 

Zapsal: Alois Švejda 

 

 

 

 

 

 

Ověřil: Pavel Volek       Radek Papež 


