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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, 31.6.2022 v 17:00 hodin 

Svolavatel: Pavel Halas (nar. 15.8.1968) 

Přítomni: - viz listina přítomných 

 

Průběh jednání: 

 

1.) Zahájení 

Schůzi zahájil předseda RSST BV Pavel Halas 

 

2.) Volba  pracovních funkcí: 

mandátová komise: Václav Pinkas, Petr Goliáš 

PRO: 22, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1 

- zapisovatel: Pavel Halas 

- PRO: 23, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

- návrhová komise: Pavel Halas, Marek Jangl 

- PRO: 23, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

- ověřovatelé zápisu: Václav Šafařík, Radek Papež 

- PRO: 23, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

- mandátové komise se ujala své funkce a konstatuje přítomnost 23 delegátů z 28 možných, 

disponujících 23 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 1: Konference zvolila do pracovních funkcí výše uvedené delegáty,  

je přítomen nadpoloviční počet delegátů a konference je usnášeníschopná 

 

3.) Schválení programu, jednacího řádu a volebního řádu 

Schválení programu jednání: Přítomní schválili program dle pozvánky  

PRO: 23, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Schválení jednacího řádu: Přítomní schválili navržený jednací řád  

PRO: 23, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

- Usnesení 2: Konference schvaluje program jednání a jednací řád  

 

4.) Zpráva předsedy RSST 

Pavel Halas přednesl zprávu o činnosti za sezónu 2021-22. 

Usnesení 3: Konference bere zprávu na vědomí 

 

5.) Schvalování čerpání rozpočtu v roce 2020 

Veronika Košuličová přednesla zprávu dozorčí rady k rozpočtu za rok 2021.  

Dozorčí rada doporučuje delegátům konference plnění rozpočtu za rok 2021 – celkové příjmy 

dosáhly částky 109.443,- Kč, celkové výdaje částky 111.372,- Kč. 

Zůstatek finančních prostředků na účtu ke 31.12.2021 činil 70.839,64 Kč. 

Hlasování o schválení čerpání rozpočtu za rok 2021: 

PRO: 23, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení 4: Konference schvaluje čerpání rozpočtu v roce 2021 

 

6.) Schvalování návrhu rozpočtu na rok 2021 

Ing. Pavel Halas přednesl návrh rozpočtu na rok 2022. 

Následně bylo hlasováno o návrhu rozpočtu - příjmy ve výši 91.900,- Kč,  

výdaje ve výši 101.800,- Kč, schodek bude uhrazen z výnosů předchozích období. 

Hlasování:  PRO: 23, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení 5: Konference schvaluje návrh rozpočtu na rok 2022 
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7.) Diskuse 

Pavel Halas zmínil v diskusi skutečnost, že v seznamu schválených míčků vypršela platnost 

míčků XUSHAOFA. Navrhnul, aby s těmito míčky bylo možné hrát i v následující sezóně. 

Hlasování: PRO: 22, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1 

Návrh byl přijat. 

Usnesení 6: Konference ukládá VV RSST BV zapracovat do rozpisu soutěží možnost hrát  

s plastovými míčky značky XUSHAOFA. 

Václav Pinkas navrhuje zrušit poplatky za odložení utkání. Po rozpravě je na návrh Jana 

Matlacha návrh doplněn o možnost utkání odložit pouze jednou. 

Hlasování: PRO: 14, PROTI: 1, ZDRŽEL SE: 8 

Návrh byl přijat. 

Usnesení 7: Konference ukládá VV RSST BV zapracovat do rozpisu soutěží podmínku, že 

utkání je možno odložit pouze jednou (nelze odložit již jednou odložené utkání).  

Poplatky za odložení utkání budou zrušeny. 

Pavel Halas navrhuje, aby o odklad utkání bylo možno požádat nejpozději 48 hodin před 

původním termínem utkání. 

Hlasování: PRO: 8, PROTI: 9, ZDRŽEL SE: 6 

Návrh nebyl přijat. 

Jan Matlach v dalším příspěvku poukázal na skutečnost, že v uplynulé sezóně byly obě 

poloviny soutěží dorostu odehrány příliš brzy a mezi oběma polovinami byla dlouhá prodleva. 

Dále pak konstatoval, že se hrálo i v termínu jarních prázdnin, kdy bylo obtížné sestavit 

družstvo pro odehrání utkání. Doporučuje rozložit termíny soutěží dorostu tak, aby v termínech 

krajských BTM byly v těchto soutěžích přestávky. V rozpravě Pavel Halas vysvětlil, že 

vzhledem k epidemiologické situaci bylo snahou odehrát tyto soutěže pokud možno co nejdříve 

před vypuknutím virové sezóny. 

Při přípravě nové sezóny VV k těmto požadavkům přihlédnuto a soutěžní kola v obou 

polovinách soutěží budou vhodně rozložena. 

Václav Šafařík navrhuje zřídit institut komisaře soutěží a provádět kontroly na utkáních. 

Po delší rozpravě bylo o návrhu hlasováno. 

Hlasování: PRO: 12, PROTI: 3, ZDRŽEL SE: 8 

Návrh byl přijat. 

Usnesení 8: Konference ukládá VV RSST BV zapracovat do rozpisu soutěží institut komisaře 

pro kontrolu utkání v okresních soutěžích. 

 

8.) Usnesení 

Návrhová komise předložila souhrn usnesení Konference RSST BV. 

Schvalování přijatých usnesení: 

PRO: 23, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

 

9.) Závěr 

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

tenisu Břeclav, z.s. ukončil. 

 

 

 

 

Zapsal:  Pavel Halas 

 

 

 

 

 

 

Zápis ověřil: Radek Papež      Václav Šafařík 


