
ZÁPIS 

Z Okresní konference svazu stolního tenisu v Karviné 

konané dne 1. 6. 2011 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 (21 - 0 - 0). 

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

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

Bajtek a řídící schůze -  p. Bednář. (21 - 0 - 0) 

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

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

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

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 2010/2011.  

Po zprávě o činnosti STK byly zástupcům vítězných družstev Okresního přeboru („A“ 

družstvo TJ Sokol Dětmarovice – p. Absolon Ivo) a Okresní soutěže („E“ družstvo TTC 

SIKO Orlová - p. Sikora Ladislav) předány poháry. 

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

v sezoně 2010/2011 a návrhem hospodaření VV na sezónu 2011/2012 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 diskuzi vystoupil p. Erban (Sokol Chotěbuz) s návrhem na nové rozdělení soutěží v 

dalších sezónách. Z diskuze vyplynula, že to zaleží hlavně na počtu přihlášených družstev. 

Změny v RP jsou pak možné až v sezóně 2012/2013 (podmínky k nim by měly být součástí 

rozpisu soutěží na sezónu 2011/2012). Pan Horáček ve svém vystoupení upozornil přítomné, 

že nelze odsouvat družstva mladých hráčů z důvodu jejich nižší výkonnost. Diskuzi ukončil p. 

Noga příspěvkem k rozdělení RP. 

Delegáti schválili kooptaci p. Jochyma Davida do VV RSST (21 - 0 -0). Volba 

delegátů na krajskou konferenci MSSST – delegáti schválili p. Bajtka, p. Bednáře (21 – 0 – 

0). 

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

návrh usnesení (21 – 0 – 0). 

Zpracoval: Bednář Otakar 


