
ZÁPIS 7-2009/2010 
 

Zápis ze schůze Výkonného výboru Regionálního svazu stolního tenisu v Karviné ze dne 23. 2. 2010. 
 

Přítomni:  Bajtek, Bednář, Kleprlík Program: 1. Kontrola plnění 
    2. Zpráva STK, RBTM 
    3. Zpráva o hospodaření 
    4. Došlá pošta, různé 
 

Nové body: 

7-1 VV znovu upozorňuje všechny oddíly a kluby, že MSSST bude v tomto roce pořádat školení 
rozhodčích a trenérů nejnižších licencí!  

 Ze Zpravodaje č. 5 MSSST: 
 Komise rozhodčích KR  MSSST  pořádá v měsíci březen a duben 2010 školení i doškolení 

rozhodčích a trenérů lic. C  v  Ostravě. Termín se přesunul na měsíce po skončení sezóny! 
 Zájemci o školení nebo doškolení zašlou své přihlášky  ihned  na adresu sekretáře svazu ing. Petra 

Molinka. 
 Přihlášky zasílejte na sekretáře MSSST ing. Petr Molinka:   
 Ing. Molinek Petr 
  744 01 Frenštát pod Radhoštěm; Dolní 439; 
  mob.:736 712 665 
 e-mail: petr.molinek@siemens.com 
 

7-2 Termíny konání a pořadatelé jednotlivých turnajů RBTM: 
4. RBTM sobota 20. března 2010 - SKST Havířov 
5. RBTM sobota 3. dubna 2010 - KLUBsten Karviná 
6. RBTM sobota 17. dubna 2010 - SIKO Orlová 

7. RBTM sobota 1. května 2010 - SKST Český Těšín z důvodu přesunu termínu konání 
kvalifikace mládeže kraje na M-ČR je zapotřebí zvážit možný přesun, nebo ponechání! 
8. RBTM sobota 15. května 2010 - KLUBsten Karviná 
 

7-3 Informace STK: Soutěže probíhají podle rozpis bez podstatných problémů. Výsledky jsou průběžně 
na www.pinec.info 

 

7-4 VV obdržel žádost oddílu Sokol Záblatí o vyplacení (doplacení) dotace za uspořádání oddílového 
turnaje v roce 2008 a dalšího, nového turnaje, v roce 2009.  

 VV výbor odmítl obě tyto dotace poskytnout a to z těchto důvodů: 
 1. Dotace za oddílový turnaj v roce 2008 byla schválena na základě splnění všech požadovaných 

podmínek. Oznámení konání turnaje, vydání propozic, uspořádání, dodání výsledkové listiny. 
Bohužel oddíl nebyl schopen dodat OSČSTV číslo účtu v bance. Na dodání čekal VV do března 
roku 2009, kdy na schůzi VV rozhodl, že na dotaci za oddílový turnaj z roku 2008 může oddíl 
uplatnit nárok do 30.6.2009. Toto stanovisko VV byly jasně formulováno v Zápise 8-2008/2009. do 
té doby měl oddíl vyjasnit s OS ČSTV charakter účtu na který měly být dotace odeslána. Toto ale 
oddíl neprovedl! 

 2. Dotace za oddílový turnaj v roce 2009 nemůže být poskytnuta, protože oddíl nesplnil podmínky 
jejího přidělení. Turnaj VV neoznámil, nedodal propozice ani výsledkovou listinu. 

 Pokud oddíl nesouhlasí s tímto rozhodnutím, může s žádostí vystoupit na Okresní konferenci 
RSST, která se uskuteční 18. května 2010 na OS ČSTV. 

  
 
 

       

                                                                                                  
Příští řádná schůze VV RSST v Karviné se koná v úterý 23. března 2010 v 15,00 na OSČSTV 
Karviná.  

 

 Bajtek Jiří v. r. Tomíček Václav v. r. Bednář Otakar v. r. 
 ………………………….. ………………………………… …………………………….. 
 Předseda VV RSST Karviná Předseda STK RSST Karviná Sekretář VV RSST Karviná 


