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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, 31.5.2018 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: 19, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení 2: Přítomní schválili jednací řád navržený Pavlem Halasem  

PRO: 19, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

- Usnesení 1: Konference schvaluje program a jednací řád 

-  

3.) Do pracovních funkcí byli navrženi: 

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

PRO: 19, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

- zapisovatel, návrhová komise: Pavel Halas 

PRO: 19, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

- mandátová komise: Roman Mikulinec, Pavel Gajan ml. 

PRO: 19, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

- ověřovatelé zápisu: Václav Šafařík, František Hanák 

PRO: 19, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

- mandátové komise se ujala své funkce a konstatuje přítomnost 21 delegátů, disponujících 19 

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 2: Konference zvolila do pracovních funkcí výše uvedené delegáty 

 

4.) Zpráva předsedy RSST 

Pavel Halas přednesl zprávu o činnosti za sezónu 2017-18. 

Usnesení 3: Konference bere zprávu na vědomí 

 

5.) Předání cen vítězům okresních soutěží družstev, nejlepším hráčům soutěží 

a železnému muži RSST Břeclav 

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

v jednotlivých skupinách okresních soutěží, ceny nejlepším hráčů z každé skupiny okresních 

soutěží železnému muži RSST BV v sezóně 2017-18 

 

6.) Schvalování čerpání rozpočtu v roce 2017 

Pavel Halas seznámil přítomné s plněním rozpočtu za rok 2017– celkové příjmy dosáhly částky 

186.577,64 Kč (z toho převod prostředků od ČUS 88 297,64 Kč),  

celkové výdaje částky 65.557,- Kč. 

Zůstatek finančních prostředků na účtu ke 31.12.2017 činil 121.120,64 Kč. 

Ing. Antonín Vajbar přednesl zprávu revizní komise k hospodaření v roce 2017. 

Hlasování o schválení čerpání rozpočtu za rok 2017: 

PRO: 19, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení 4: Konference schvaluje čerpání rozpočtu v roce 2017 
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7.) Schvalování návrhu rozpočtu na rok 2018 

Ing. Pavel Halas přednesl návrh rozpočtu na rok 2018. 

Příjmy ve výši 69.900,- Kč, výdaje ve výši 161.850,- Kč 

Jako první bod k rozpravě uvedl Pavel Halas skutečnost, že nově vznikající klub v Březí se 

zúčastnil okresních přeborů mládeže a dle klíče pro odměňování by měl obdržet dotaci ve výši 

1.100,- Kč, klub však zatím nemá registrované hráče. V rozpravě bylo navrženo, aby klubu 

byla dotace vyplacena v roce 2018 poté, co si zaregistruje hráče kategorie mládeže. 

Hlasování:  PRO: 19, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Dalším bodem rozpravy byl návrh na hromadné zakoupení míčků pro oddíly, v navržené výši 

75.000,- Kč. Po delší rozpravě zformuloval Pavel Halas návrh na řešení situace s míčky takto: 

oddílům bude přidělena dotace dle počtu přihlášených družstev v okresních soutěžích 

dospělých a mládeže a to ve výši 1.000,- Kč za každé přihlášené družstvo. 

Rozpočtováno bude 75.000,- Kč, vyplacena bude částka dle počtu přihlášených družstev. 

Hlasování:  PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1 

Poté následovalo hlasování o rozpočtu se schválenými úpravami: 

Hlasování:  PRO: 19, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení 5: Konference schvaluje návrh rozpočtu na rok 2018 

 

Po schválení rozpočtu opustil jednání konference Antonín Vajbar, počet rozhodovacích hlasů 

se snížil na 18. 

 

8.) Volba kandidáta na krajskou konferenci 

Jako kandidáta na krajskou konferenci byl navržen Pavel Gajan ml. 

Hlasování: PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení 6: Konference RSST BV volí kandidátem na krajskou konferenci Pavla Gajana ml. 

 

9.) Organizace soutěží v sezóně 2018-19 

Po krátkém úvodu, kdy Pavel Halas upozornil na některé drobné nedostatky v průběhu soutěží, 

proběhla rozprava ve věci hracích míčků pro okresní soutěže družstev. 

Zdeněk Loukota navrhnul, aby se všechny soutěže družstev v sezóně 2018-19 hrály plastovými 

míčky. Hlasování: PRO: 14, PROTI: 3, ZDRŽEL SE: 1 

Usnesení 7: Soutěže družstev se v sezóně 2018-19 budou hrát plastovými míčky. 

Dalším bodem rozpravy bylo téma žebříčků, zdali používat dosavadní žebříček dle úspěšnosti 

v soutěžích nebo žebříček ELO. Po ukončení rozpravy navrhnul Pavel Halas, aby v soutěžích 

jednotlivců (okresní přebory) byli hráči nasazováni dle ELO, sestavování soupisek bude 

prováděno na základě žebříčku sestaveného podle dosavadní metodiky. 

Hlasování: PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení 8: V soutěžích jednotlivců bude v sezóně 2018-19 nasazení prováděno na základě 

pořadí v žebříčku ELO. 

Petr Goliáš navrhnul zrušit play-off v soutěžích OP2 a OP1.  

Nejprve bylo hlasováno o zrušení play-off v OP2:  

Hlasování: PRO: 8, PROTI: 3, ZDRŽEL SE: 7, návrh nebyl přijat,  

dále hlasováno o zrušení play-off v OP1:   

Hlasování PRO: 6, PROTI: 3, ZDRŽEL SE: 9, ani tento návrh nebyl přijat,  

konference tedy v tomto bodě neučinila žádné rozhodnutí. 

 

10.) Diskuse 

V diskusi Martin Pagáč upozornil na případy, kdy v utkání jedno z družstev především v 

závěru utkání nehraje v minimální sestavě (v soutěži 4-členných družstev 3 hráči). Bylo 

konstatováno, že jde o porušení Soutěžního řádu. Pavel Halas jako vedoucí soutěží přislíbil, že 

na tuto skutečnost bude upozorněno v rozpisu soutěží a před zahájením soutěží. Případné 

nedodržení minimálního počtu hráčů v utkání bude řešeno dle ustanovení Soutěžního řádu - 

kontumace utkání v neprospěch provinivšího se družstva. 



 

 

Zápis z jednání řádné konference Regionálního svazu stolního tenisu Břeclav, z.s.  strana 3 z 3  

 

 

 

 

11.) Závěr 

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

tenisu Břeclav, z.s. ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  Pavel Halas 

 

 

 

 

 

 

Zápis ověřil: František Hanák     Václav Šafařík 


