Zápis z jednání regionální konference RSST Břeclav
23.5.2016, Velké Pavlovice
Jednání zahájil předseda RSST Pavel Halas a přivítal všechny přítomné.
Nejprve byli zvoleni do pracovních funkcí:
- zapisovatel, návrhová komise: Pavel Halas
- mandátová komise: Antonín Vajbar
- ověřovatelé zápisu: Pavel Volek, Václav Šafařík
Poté mandátová komise konstatovala přítomnost 5 členů VV a 13 zástupců klubů.
Následovala zprávu o činnosti za uplynulé období, kterou přednesl Pavel Halas.
Dalším bodem bylo předání pohárů vítězům skupin okresních soutěží dospělých a předání trofeje
„Železný muž RSST Břeclav 2015“.
Poté Pavel Halas seznámil přítomné s plněním rozpočtu za rok 2015, plnění rozpočtu bylo
jednomyslně schváleno (18 pro, 0 proti, 0 zdržel se).
Následovalo projednávání návrhu rozpočtu na rok 2016. Pavel Volek navrhuje nevyčerpaných cca
25.000 Kč původně určených na společné tréninky mládeže rozdělit mezi družstva startující v OP
dorostu dle počtu hráčů mna soupiskách. Antonín Vajbar podal protinávrh – rozdělit tyto peníze dle
již použitého klíče pro rozdělení plánované dotace, tj. část dle počtu družstev v soutěži a část dle
počtu hráčů, kteří odehráli alespoň 8 dvouher. Po následné rozpravě a ujasnění bylo nejprve
hlasováno o protinávrhu - (18 pro, 0 proti, 0 zdržel se) – protinávrh byl přijat.
Upravený návrh rozpočtu počítá s příjmy ve výši 50.000,- Kč a výdaji v celkové výši 79.160,- Kč.
Počáteční zůstatek 96.922,64 Kč, konečný zůstatek je předpokládán ve výši 67.762,64 Kč. Poté
bylo přikročeno k hlasování o celém rozpočtu - (18,0,0) – rozpočet byl jednomyslně schválen.
Následovala volba zástupce RSST na krajskou konferenci – navržena byla Anna Halasová,
hlasování 18,0,0. Anna Halasová byla zvolena zástupcem RSST Břeclav na krajskou konferenci.
Následovala rozprava o podobě soutěží pro sezónu 2016-17:
Pavel Halas konstatuje, že z pohledu STK nevidí problém, jenž by bylo třeba pro následující sezónu
řešit - 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 18,0,0. Návrh
byl schválen.
Zdeněk Loukota navrhuje, aby v okresních soutěžích mužů bylo možno nenastoupit v rozehraném
utkání ke dvouhře pouze ze zdravotních důvodu. Pokud hráč odnítne před skončením utkání
nastoupit k zápasu, prohrává zápas 3:0 (0,0,0) – Hlasování 6, 8, 4 – návrh nebyl přijat.
Alois Švejda navrhuje pro nadcházející sezónu vypsat soutěže tříčlenných družstev v kategoriích
starší žactvo a mladší žactvo. Soutěž by se hrála turnajovým způsobem. Po delší rozpravě bylo
hlasováno o vypsání soutěží jednotlivě: - soutěž staršího žactva – 6,2,10 – návrh nebyl přijat, soutěž mladšího žactva – 2,2,14 – návrh nebyl přijat.
Václav Pinkas navrhuje omezit play-off v soutěžích OP1 a OP2 na družstva na 1. a 2. místě po
základní části – hlasování 3,4,11 – návrh nebyl přijat.
Zdeněk Darmovzal navrhuje zrušit play-off v těchto soutěžích úplně – hlasování 6,6,6 – návrh
nebyl přijat.
Vítězslav Vala navrhuje upravit možnost odkladu utkání při dohodě obou soupeřů na 14 dnů po
původním termínu utkání (doposud bylo do konce následujícího víkendu po původním termínu
utkání). Po rozpravě byl návrh termínu upraven na konec druhého víkendu po týdnu, ve kterém byl
původním termínu utkání. V případě nedodržení tohoto odloženého termínu bude družstvo, které
odklad zavinilo, nekompromisně potrestáno kontumací celého utkání. Hlasování 17,0,1 – návrh byl
přijat.

Následovala diskuse, ve které Pavel Halas seznámil přítomné s oznámením Registrační a
informační komise ČAST o nutnosti aktualizace fotografií v Registru ČAST, následovala rozprava
o této záležitosti. Poté co byla rozprava ukončena, byli účastníci konference 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.
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