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ZÁPIS 2-2017/2018 
 

Zápis zs schůze Výkonného výboru Regionálního svazu stolního tenisu v Karviné 
ze dne 31. 1. 2018 

 

Přítomni: Bajtek, Bednář, Jochym, Kubala, Bednářová  Omluven: Kleprlík 
 

Program:  1. Příprava Mimořádné okresní konference 
 2. Mimořádná okresní konference 
 3. Ustavují schůze nového VV RSST 
  
 

Nové body: 

1-1 Odstupující VV schválil jako náhradu za občerstvení účastníků mimořádné konference stravné ve 
výši 20,- Kč na účastníka. 
 

1-2 Mimořádná okresní konference 
 

1-3 Po skončení konference se sešel nově zvolený VV RSST Karviná ve složení p. Bajtek, p. 
Bednářová, p. Bednář a p. Kubala (p. Kleprlík se omluvil). Přítomní jednomyslně zvolili za předsedu 
p. Bajtka. 

 

1-4 VV projednal další postup ve věcí řešení problémů s oddílem T.J. Sokol Záblatí a p. Jochymem. 
Předseda STK seznámil přítomné se stavem pohledávek RSST k oddílu T.J. Sokol Záblatí. 
Zároveň VV předložil výpisy z účtu za rok 2017.  

• Oddíl dosud prokazatelně neuhradil pořádkovou pokutu ve výši 1.400,- udělenou dne 6. 11. 2017, 
splatnou do 10.11.2017. Proti této pokutě nebylo ve stanoveném termínu podáno odvolání. 

• Oddíl dosud prokazatelně neuhradil pořádkovou pokutu ve výši 200,- udělenou dne 28. 11. 2017, 
splatnou do 6.12.2017. Proti této pokutě nebylo ve stanoveném termínu podáno odvolání. 

• Oddíl dosud prokazatelně neuhradil pořádkovou pokutu ve výši 100,- (s možností navýšení za 
každý den prodlení vy výší 100,- Kč/den) udělenou dne 28. 11. 2017, splatnou do 6.12.2017. Proti 
této pokutě nebylo ve stanoveném termínu podáno odvolání. 
Výsledky byly zadány do systému až dne 31.1.2018, v den konání konference (tzn. 64 dnů po 
údělní pokuty). Celková výše pokuty by tím dosáhla 6.500,- Kč! 

• Oddíl dosud nespolupracoval ve věci ověření možného dluhu ve výši 300,- Kč, které mohl vzniknou 
při platbách na účet RSST. 

• Do doby neuhrazení závazků vůči RSST Karviná nebude oddílu T.J. Sokol Záblatí vyplacena 
dotace za oddílový turnaj ve výši 1.000,- Kč. Tato částka může být využita k zápočtu u vyrovnání.  
 

1-5 Na základě těchto skutečností VV RSST Karviná rozhodl, že oddílu T.J. Sokol Záblatí 

zastavuje k 20.2.2018 činnost. Proti tomuto rozhodnuti je možno se odvolat podle předpisů, 

SŘ ST. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Příští schůze VV RSST v Karviné se bude konat v dohodnutém termínu na O ČUS Karviná. 
 
 

 Bajtek Jiří v. r.  Bednářová Bronislava v. r. 
 …………………………..  ..............……………….. 
 Předseda VV RSST Karviná  Sekretář VV RSST Karviná 
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