
ZÁPIS 

Z Regionální konference svazu stolního tenisu v Karviné 

konané dne 2. 6. 2010 v Karviné 

 

Konferenci zahájil pověřený člen VV RSST p. Bednář, který předložil ke schválení 

program a jednací řad regionální konference (RK) RSST. 

Přítomní delegáti schválili předložený program schůze (21 - 0 - 0). 

Přítomní delegáti schválili jednací řád (21 – 2 – 0). 

Dále přítomní delegáti zvolili mandátovou komisi ve složení p. Kleprlík a p. Swaczyna 

(21 – 0 – 0) a návrhovou komisi ve složení p. Bednář a p. Kosellek (21 – 0 – 0). 

Předseda mandátové komise p. Kleprlík pak delegáty seznámil o usnášeníschopnosti 

RK. Z 30 delegátů, zástupců jednotlivých klubů, oddílů a VV RSST bylo na RK přítomno 21 

delegátů, což je 70 %. Tímto je RK usnešení schopná. RK se zúčastnil 1 host. 

V další části RK podal stručnou zprávu o činnosti VV RSST předseda VV p. Bajtek. 

Po něm následoval krátký příspěvek p. Tomíčka, předsedy STK o činnosti STK a průběhu 

soutěží řízených STK v sezóně 2009/2010. Blok zpráv uzavřel sekretář VV p. Bednář zprávou 

o hospodaření VV v sezoně 2009/2010 a návrhem hospodaření VV na sezónu 2010/2011 a 

zprávou o mládeži. Přítomným zdůraznil, že čerpání i plánovaný navrhovaný rozpočet jsou 

ztrátové, výše výdajů přesahuje výši příjmů, tak jak bylo odsouhlaseno předešlými 

konferencemi RSST. Zásadním zdrojem příjmů RSST jsou evidenční poplatky. Doplňujícími 

zdroji pak registrační a přestupní poplatky a pokuty. 

V průběhu diskuze byly zástupcům vítězných družstev regionálního přeboru („B“ 

družstvo SK Slávie Orlová – p. Zářický Petr) a regionální soutěže („B“ družstvo Sokola 

Dětmarovice - p. Adamczyk Radek) předány poháry. 

Diskuzi zahájil p. Bednář (VV RSST), který přítomné seznámil se změnou 

registračního a  přestupového řádu. Dále v diskuzi vystoupil p. Noga (Sokol Chotěbuz) s 

problémy s termíny a časy konání mistrovských utkání v Chotěbuzi. Ze strany STK byla 

Chotěbuzi slíbeny maximální snaha. Host RK p. Moj vystoupil v diskuzi s připomínkou k 

výšce evidenčních poplatků. Přítomní byli p. Bednářem upozorněni, že podle nového řádu je 

určujícím subjektem o místě odvodu a výši poplatků krajský svaz, a že právě MSSST 

ponechal místo odvodu na RSST a ještě se "dělí" RSST 50 : 50. Dalším diskutujícím byl p. 

Tomíček, který opět poukázal na problematiku rozhodčích. 

 

Volební blok: 

Volba delegátů na krajskou konferenci MSSST – delegáti schválili p. Bajtka, p. Tomíčka a p. 

Bednáře (19 – 1 – 0). 

Předseda návrhové komise seznámil přítomné delegáty s návrhem usnesení. Delegáti schválili 

návrh usnesení (20 – 0 – 0). 

Zpracoval: Bednář Otakar 


