
ZÁPIS 

Z Mimořádné Okresní konference svazu stolního tenisu v Karviné 

konané dne 31. 1. 2018 v Karviné 

 

Konferenci zahájil odstupující předseda VV RSST p. Bajtek, který přivítal přítomné 

delegáty a hosta p. Olbrichta, předsedu VV MSSST. 

Přítomní delegáti zvolili mandátovou komisi ve složení p. Kubala Svatopluk a p. 

Swaczyna Bruno 18 – 0 – 0 hlasy a volební komisi ve složení p. Bednář Otakar a p. 

Bednářová Bronislava 18 – 0 – 0 hlasy 

Po krátkém úvodu p. Bajtek předal slovo p. Bednářovi, odstupujícímu předsedovi 

STK. Pan Bednář v krátkosti přítomným podal informace o důvodu svolání mimořádné 

okresní konference. Přítomným popsal průběh problémů s oddílem T.J. Sokol Záblatí od 

počátku sezóny, přes udělení pokut až po vyhrocení situace na schůzi VV RSST Karviná 18. 

12. 2017, kdy po slovních vyhrůžkách p. Jochyma odstoupil z funkce předsedy STK. 

K odstoupení dalších členů VV RSST, p. Bajtka, p. Kubaly a p. Kleprlíka došlo na 

další schůzi VV RSST 27. 12. 2017, kdy p. Jochym, odmítl návrh p. Bajtka ke 

svému odstoupení. 

Odstupující členové VV i p. Bednář se dohodli, že budou vykonávat své povinnosti až 

do doby zvolení nového VV. Zároveň VV odsouhlasil svolání Mimořádné okresní 

konference. 

V následné diskuzi vystoupil p. Jochym se svým vysvětlením celé situace a 

s tvrzením, že pokutu ve výši 1.400,- Kč již uhradil. 

Pan Bednář na základě výpisů z účtu za rok 2017 a nepředložených dokladů o 

zaplacení, konstatoval, že dosud k zaplacení pokuty nedošlo. Pan Jochym přislíbil zaslání 

chybějících dokladů o zaplacení. 

Po diskuzi p. Bednář seznámil přítomné s počtem přítomných delegátů. Na Konferenci 

bylo z 25 delegátů s hlasem rozhodujícím přítomno 18 delegátů, což je 72%. Tímto byla 

MOK usnášení schopná. 

Poté delegáti konference schválili odstoupení VV 18 – 0 – 0 hlasy. 

Odstupující VV navrhnul přítomným delegátům, že má zájem po případném 

znovuzvolení pokračovat v práci v novém výkonném výboru a to ve složení p. Bajtek, p. 

Bednář, p. Kleprlík, p. Kubala a jako nový člen p. Bednářová. 

Delegáti konference byli dotázání, zda-li nemají další vhodné kandidáty do VV. 

Protože další kandidáti nebyli navržení přistoupila konference k volbě nového VV. 

Ten byl zvolen 18 – 0 – 0 hlasy. 

Nově zvolený VV požádal konferenci o schválení volby předsedy VV na nejbližší 

schůzi VV. Toto bylo schváleno 18 – 0 – 0 hlasy. 

Na závěr konference p. Bednář přečetl návrh usnesení, které bylo konferencí 

schváleno 18 – 0 – 0 hlasy. 

OK byla pak ukončena přijetím předneseného usnesení. Delegáti schválili návrh 

usnesení 18 – 0 – 0 hlasy. 

 

 

Zpracoval: Bednář Otakar 


