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Zápis z jednání řádné konference spolku Regionální svaz stolního tenisu Břeclav, z.s. 
 

Místo a datum jednání: Billiard club, Střední 604/1, Velké Pavlovice, 3.5.2017 v 17:00 hodin 

Svolavatel: Pavel Halas (RČ 6808150558) 

Přítomni: - viz listina přítomných 

 

Průběh jednání: 

1.) Zahájení 

Schůzi zahájil předseda RSST BV Pavel Halas 

 

2.) Schválení jednacího řádu, programu a pracovních funkcí 

Usnesení 1: Přítomní schválili program se změnami navrženými Pavlem Halasem  

PRO: 21, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení 2: Přítomní schválili jednací řád navržený Pavlem Halasem  

PRO: 21, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

 

3.) Do pracovních funkcí byli navrženi: 

- pracovní předsednictvo: Zdeněk Darmovzal, Pavel Halas, Jan Matlach 

PRO: 21, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

- zapisovatel, návrhová komise: Václav Šafařík 

PRO: 21, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

- mandátová komise: Libor Melichar 

PRO: 21, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

- ověřovatelé zápisu: Radek Papež, Pavel Volek 

PRO: 21, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

- Libor Melichar se ujal své funkce - mandátové komise a konstatuje přítomnost 20 delegátů, 

disponujících 21 hlasy rozhodovacími, což je více než nadpoloviční většina členů s právem 

rozhodovacím a konstatuje, že řádná konference Regionálního svazu stolního tenisu Břeclav, 

z.s. je usnášeníschopná. 

- Usnesení 3: Konference zvolila do pracovních funkcí výše uvedené delegáty 

 

4.) Zpráva předsedy RSST 

Ing. Pavel Halas přednesl zprávu o činnosti za sezónu 2016-17. 

Usnesení 4: Konference bere zprávu na vědomí 

 

5.) Předání cen vítězům okresních soutěží a železnému muži RSST Břeclav 

Předseda RSST BV předal poháry zástupcům družstev, která obsadila první místa 

v jednotlivých skupinách okresních soutěží a Radku Němečkovi – železnému muži RSST BV 

v sezóně 2016-17 

 

6.) Schvalování čerpání rozpočtu v roce 2016 

Ing. Pavel Halas seznámil přítomné s plněním rozpočtu za rok 2016 (finanční prostředky pod 

ČUS Břeclav) – celkové příjmy dosáhly částky 58.520,- celkové výdaje částky 67.245,- Kč. 

Zůstatek finančních prostředků ve výši 88.197,64 Kč byl převeden na účet spolku 14.3.2017. 

PRO: 21, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení 5: Konference schvaluje čerpání rozpočtu v roce 2016 

 

7.) Schvalování návrhu rozpočtu na rok 2017 

Ing. Pavel Halas přednesl návrh rozpočtu na rok 2017. 

Příjmy ve výši 53.000,- Kč, výdaje ve výši 74.550,- Kč 

PRO: 21, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení 6: Konference schvaluje návrh rozpočtu na rok 2017 
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8.) Schválení klíče delegátů s hlasem rozhodujícím pro konferenci v roce 2018 

Pavel Halas navrhuje, aby byl schválen dosavadní klíč, tedy: 

a) členové výkonného výboru (celkem 3)  

b) zástupci všech sdružených oddílů a klubů, jejichž družstva hrají soutěže organizované 

RSST BV nebo vyšší, v sezóně 2017-18, vždy jeden za oddíl nebo klub 

PRO: 21, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení 7: Konference schvaluje navržený klíč delegátů s hlasem rozhodujícím  

pro konferenci v roce 2018 

 

9.) Volba kandidáta na krajskou konferenci 

Pavel Volek navrhl jako kandidáta na krajskou konferenci Annu Halasovou 

PRO: 21, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení 8: Konference RSST BV volí kandidátem na krajskou konferenci Annu Halasovou 

 

10.) Organizace soutěží v sezóně 2017-18 

Pavel Volek navrhuje ocenit pohárem jednoho nejlepšího hráče v každé třídě okresních soutěží 

po základní části Hlasování PRO: 21, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení 9: Budou ocenění nejlepší hráči v každé třídě okresních soutěží po základní části 

Pavel Halas vznesl podnět k určení typů míčků, kterými se budou hrát okresní přebory 

jednotlivců, Pavel Volek navrhnul, aby se hrálo plastovými míčky, po krátké rozpravě bylo 

hlasováno PRO: 21, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení 10: Individuální soutěže (OP jednotlivců) se budou hrát plastovými míčky 

Zdeněk Darmovzal navrhnul, aby se soutěž OP1 hrála s plastovými míčky, během rozpravy 

přednesl Alois Švejda protinávrh, aby byl zachován stávající stav, tedy aby každé družstvo si 

mohlo vybrat, jakým druhem míčků bude hrát. Hlasováno bylo nejprve protinávrhu: 

PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 3 

Protinávrh byl přijat, ve výběru míčků pro soutěž OP1 tedy zůstává zachován stávající stav 

Pavel Halas vznesl námět na možnost školení pravidel a SŘ v klubech pro kluby, které o toto 

školení projeví zájem, odměna pro školitele 300 Kč a úhrada cestovních výloh. V rozpravě byl 

tento návrh podpořen, Václav Šafařík navrhuje stanovit seznam školitelů: Pavel Halas, Anna 

Halasová, Jaroslav Hýbner, Václav Šafařík. Hlasování: PRO: 20, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1 

Usnesení 11: Návrh uspořádat školení pravidel ST a SŘ v klubech a seznam školitelů byl 

schválen. 

Pavel Volek navrhnul, aby začátky utkání s hracím termínem mimo víkend (tedy pondělí až 

čtvrtek) byly stanoveny na nejzazší čas 18:00, v průběhu rozpravy podal Vítězslav Vala 

protinávrh na časové omezení na čas 19:00 a Alois Švejda následně podal další protinávrh, aby 

byl zachován stávající stav (tedy neomezovat časy začátků utkání). Nejprve bylo hlasováno o 

posledním protinávrhu Aloise Švejdy PRO: 17, PROTI: 2, ZDRŽEL SE: 2  

Protinávrh Aloise Švejdy byl přijat, začátky utkání nebudou v následující sezóně omezovány, 

tedy zůstává zachován stávající stav. 

Petr Goliáš navrhnul zrušit play-off v soutěži OP2, Alois Švejda podal protinávrh – zachování 

play-off v soutěžích OP1 i OP2.  

V průběhu rozpravy odešel Roman Šafařík, mandátová komise (Libor Melichar) konstatuje 

přítomnost 19 delegátů s 20 hlasy rozhodovacími.  

Nejprve bylo hlasováno o protinávrhu PRO: 6, PROTI: 3, ZDRŽEL SE: 11, návrh nebyl přijat, 

proto bylo dále hlasováno o původním návrhu PRO: 7, PROTI: 4, ZDRŽEL SE: 9, ani tento 

návrh nebyl přijat, konference tedy v tomto bodě neučinila žádné rozhodnutí. 

 

11.) Diskuse 

Jaroslav Hýbner informoval o připravovaném školení trenérů licence D. Zájemcům navrhnul 

termín a místo konání – 10.6.2017 v Břeclavi od 10 hodin, s čímž většina přítomných vyslovila 

souhlas. Dále bude řešeno pozvánkou na školení. 
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12.) Závěr 

Pavel Halas poděkoval všem přítomným za účast a konferenci Regionálního svazu stolního 

tenisu Břeclav, z.s. ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  Václav Šafařík 

 

 

 

 

 

 

Zápis ověřil: Radek Papež     Pavel Volek 


