ZÁPIS
Z Okresní konference svazu stolního tenisu v Karviné
konané dne 15. 6. 2022 v Havířově
Konferenci zahájil pověřený člen VV RSST p. Bednář Otakar, který předložil ke
schválení program a jednací řad Okresní konference (OK) RSST.
Přítomní delegáti schválili předložený program schůze (19 - 0 - 0).
Přítomní delegáti schválili jednací řád (19 – 0 – 0).
Přítomní delegáti schválili VV navržené tříčlenné předsednictvo OK ve složení
předsedající p. Bednář Otakar, členové Petr Radim a Henžel Miroslav (19 – 0 – 0).
Dále přítomní delegáti zvolili návrhovou komisi ve složení p. Bednářová Bronislava a
Ing. Svobodová Vlasta a mandátovou komisi ve složení p. Kleprlík Kamil a p. Kubala
Svatopluk (19 – 0 – 0).
Po zahájení OK předseda mandátové komise p. Kleprlík Kamil seznámil přítomné
s počtem přítomných delegátů s rozhodujícími hlasy. Na Konferenci bylo z 17 delegátů s 24
hlasy rozhodujícím přítomno 14 delegátů s 19 hlasy, což je 82 % delegátů s 79 % rozhodujících
hlasů. Tímto byla OK usnášení schopná.
V další části OK podal stručnou zprávu o činnosti za sezóny 2020/2021 a 2021/2022 a
plnění usnesení OK 2020 předseda VV p. Bednář. Pan Bednář stručně zhodnotil obě sezóny.
Sezóna 2020/2021 by zásadně poznamenána epidemií KOVID. V končeném sportovním
důsledky byla zcela anulována. Sezona 2021/2022 byla ve znamení návratu do normálního
stavu. Dohrála se celá, bez přerušení.
Dále následoval příspěvek p. Petra, předsedy STK o činnosti STK a průběhu soutěží
řízených STK v sezónách 2020/2021 a 2021/2022. Sezóna 2020/2021 se nehrála, byla
anulována. Sezóna 2021/2022 proběhla bez velkých problémů ze strany účastníků. Ty menší
problémy byly řešeny domluvou. V sezóně nebyla kontumována v soutěžích žádná utkání.
Během sezóny byly uděleno 6 pořádkových pokut.
Dále předseda STK upozornil na to, že některé oddíly, kluby nemají žádného rozhodčích
s kvalifikaci. Doporučil také v příští sezóně 2022/2023 přejít na on-line „Zápisy o utkání“.
Následně předseda VV p. Bednář předal zástupci klubu TTC Siko Orlová, p. Sikorovi,
pohár pro vítěze Regionálního přeboru družstev 2021/2022 a zástupci klubu T3 Tabel Tennis
Těrlicko p. Erbanovi pohár za 1. místo v Regionální soutěži družstev 2021/2022.
Pan Bednář pokračoval zprávou o hospodaření RSST v sezoně 2020/2021, 2021/2022 a
návrhem hospodaření RSST na sezónu 2022/2023. Přítomné seznámil s čerpáním rozpočtu
v sezóně 2020/2021 a 2021/2022. Jelikož sezóna 2020/2021 byla poznamenaná kovidem, tak
v ní došlo k finančním úsporám. V sezóně 2021/2022, kde se mělo vrátit vše do normálu, se
podařilo uspořádat pouze 3 RBTM, místo plánovaných osmi. Což přineslo určité úspory, ale na
druhou stranu RSST také neobdržel dotaci na RBTM z MSSST, z důvodu kovidu. K 6.6.2022
má RSST Karviná na účtu 162.819, - Kč.
Další část svého vystoupení p. Bednář věnoval mládeži. Konstatoval, že okres, okresní
oddíly a kluby v současné době procházejí obdobím, kdy velmi málo mládeže a vedoucích –
rodičů ochotných věnovat část mládeži. RSST v sezóně 2020/2021, z důvodu kovidu, uspořádal
pouze dva RBTM s plánovaných osmi. V sezóně 2021/2022 RSST uspořádal pouze tři

z plánovaných osmi. Účasti sportovní úroveň byla na RBTM velmi nízká. RSST se musí v příští
sezóně pokusit podpořit zvýšení účasti.
Požádal také všechny zástupce oddílů, klubů, aby se pokusili v příští sezóně z výšit
počty účastníku RBTM. Přitom poukázal na okres NJ, který je svou velikosti srovnatelný
s okresem KA, ale účasti na RBTM má mnohem větší.
Další otázkou jsou trenéři a jejich kvalifikace. VV apeluje na oddíly, kluby, aby se
snažili rozšířit počty trenérů. Prvním krokem by mělo být získání licence C. Školení zajišťuje
MSSST. V letošním roce došlo ke změnám v organizace školení, což výrazně přispělo
k navýšení jeho kvality.
Rozpočet na sezónu 2022/2023 je navrhován jako ztrátový. Což bylo i odsouhlaseno
OK. Zásadním zdrojem příjmů RSST jsou opět evidenční poplatky a očekávané dotace.
Doplňujícími zdroji jsou pak registrační a přestupní poplatky a pokuty. Hlavními výdaji pak
dotace na RBTM, rozhodčí RBTM a nákup pohárů a medailí. K zásadnímu navýšení
výdajových nákladů ale dojde pořízením tabletů, OK schválenému, pro všechny oddíly, kluby
okresu. Což při maximálních, schválených nákladech na 1 ks tabletu 5.000, - Kč může činit až
60.000, - Kč. Dalším navýšení je i refundace startovného na RBTM a proplácení jízdného na
RBTM.
Diskuzi zahájil host OK p. Henžel. Ve svém diskusním příspěvku znovu poukázal na
potřebu nových trenérů a na školení pořádané MSSST. Přítomné seznámil se svými
zkušenostmi s fungováním samostatného městského (okresního) svazu ST Ostrava, dále
s problematikou funkčnosti a výběru vhodných tabletů. Dále hovořil o funkčnosti systému STIS
a Registru.
S dalším příspěvkem vystoupil p. Jochym, který se VV dotazoval, jak „dopadlo“ jeho
dovolání proti rozhodnutí STK. Za VV odpověděl předseda p. Bednář. Způsob „podaní
odvolení“ neodpovídal pravidlům stanoveným SŘ ST. Proto se VV tímto odvoláním ani
nezabýval.
P. Bednář ve svém dalším vystoupení poukázal na nutnou správné korespondence a
jednání s VV RSST. RSST mám svou mailovou adresu. Je zapotřebí při provádění plateb řádně
používat všechny kódy. Do zprávy pro příjemce uvádět účel platby. A jelikož VV nemá přístup
na účet, je zapotřebí při každé platbě zasílat doklad o jejím provedení (sken kopie složenky,
platebního příkazu apod.)
Ve volné diskuzi účastníci diskutovali o problematice tabletů a financování RBTM.
Pan Ryška se dotázal VV s poukázáním na usnesení poslední OK 2020 na činnost VV
směrem na osamostatnění RSST. Odpověděl p. Bednář. Zásadní problém, nepřehlednost
v účetnictví RSST vedeném ČUS, pominula. Přehledy o hospodaření jsou zasílány na vyžádání
a nevhodné vkládání plateb se již neopakuje. Kromě toho, vznik samostatného právního
subjektu je velmi komplikovaný a svázaný s osobní odpovědností statutárního zástupce. Toto
potvrdil i p. Henžel. Proto VV navrhuje odložení realizace tohoto bodu usnesení.
V dalším bodu p. Bednář probral ve zkratce jednotlivé body unesení OK 2020 spolu
v návaznosti na jejich další schválení v rámci usnesení OK 2022.
Další bodem byla volba delegáta na Krajskou konferenci MSSST.
Delegátem na KK byl zvolen p. Bednář Otakar
(19 – 0 – 0)

Před schválení usnesení OK delegáti odhlasovali, že budu odsouhlasovat celé usnesení
OK najednou. (19 – 0 – 0)
Závěrem OK předseda návrhové komise p. Bednářová ve spolupráci s řídícím schůze p.
Bednářem seznámili přítomné s návrhem jednotlivých bodů usnesení.
Delegáti OK odsouhlasili jednotlivé body a na závěr celé usnesení.
(19 – 0 – 0)
Zpracoval: Bednářová Bronislava

