
ZÁPIS 

Z Okresní konference svazu stolního tenisu v Karviné 

konané dne 29. 5. 2013 v Karviné 

 

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

program a jednací řad Okresní konference (OK) RSST. 

Přítomní delegáti schválili předložený program schůze (20 - 0 - 0). 

Přítomní delegáti schválili jednací řád (20 – 0 – 0). 

Přítomní delegáti schválili navržené předsednictvo OK ve složení předsedající - p. 

Bajtek a řídící schůze -  p. Bednář. (20 - 0 - 0) 

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

Svobodová (20 – 0 – 0) a návrhovou komisi ve složení p. Jochym a p. Noga (20 – 0 – 0). 

Předseda mandátové komise p. Kleprlík pak delegáty seznámil o usnášeníschopnosti 

OK. Z 30 delegátů, zástupců jednotlivých klubů, oddílů a VV RSST bylo na OK přítomno 20 

delegátů, což je 66,7 %. Tímto je OK usnášení schopná. 

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

Po něm následoval příspěvek p. Bednáře, předsedy STK o činnosti STK a průběhu soutěží 

řízených STK v sezóně 2012/2013 a seznámení se změnami ve způsobu řízení (zadávaní 

výsledků do STISU) v sezóně 2013/2014. 

Zprávy o činnosti uzavřel jako sekretář VV p. Bednář zprávou o hospodaření VV 

v sezoně 2012/2013 a návrhem hospodaření VV na sezónu 2013/2014 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 a nově znovuzavedené vklady do soutěží 

družstev. Doplňujícími zdroji pak registrační a přestupní poplatky a pokuty.  

Po zprávě o hospodaření měly být zástupcům vítězných družstev Okresního přeboru 

(„B“ družstvo SKST Český Těšín) a Okresní soutěže (družstvo CSVČ Havířov) předány 

poháry. Jelikož se zástupci těchto dvou oddílů, družstev nezúčastnili OK, proběhlo pouze 

vyhlášení vítězů a oba poháry budou předány sekretářem svazu při nejbližší možné 

příležitosti. 

V diskuzi vystoupil p. Bednář, předseda STK, spolu s p. Sikorou (Siko Orlová) a p. 

Erbanem (T3 TT Těrlicko) a diskutovali o způsobu zadávání výsledků. Zástupce klubu 

KLUBSten Karviná p. Horáček navrhl zvýšení vkladů na RBTM na 50,-KČ. 

Po diskuzi proběhla delegátů RSST Karviná na Krajskou konferenci MSSST. Jako 

delegáti byli zvoleni p. Bajtek a p. Bednář. 

Před závěrečným hlasovaní o usnesení se ještě uskutečnilo hlasovaní o navýšení 

vkladů pro účastníky RBTM z 30,- na 50,- Kč. Navýšení bylo schváleno (14 – 1 – 2). A 

hlasování o znovuzavedení vkladů do soutěží družstev ve výši RP 300,- Kč a RS 200,- Kč. 

Zavedení vkladů bylo schváleno (17 – 0 - 0) 

Na závěr schůze předseda návrhové komise seznámil přítomné delegáty s návrhem 

usnesení. Delegáti schválili návrh usnesení (17 – 0 – 0). 

Zpracoval: Bednář Otakar 


