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Usnesení z jednání VV JmSST 26.9.2013 v Brně  
 

Přítomni: Bíla, Brhel, Halas, Ivanová, Klecker, Svoboda, Švancara 

Hosté (pozvaní V. Švancarou k projednání bodu 1): Frimmer, Hynšt 

 

Výkonný výbor JmSST přijal toto usnesení: 

 

1.) VV JmSST žádá KR ČAST o zrovnoprávnění přístupu uchazečů o licenci rozhodčího 

"C" k okruhům otázek pro případy klasicky prováděného školení vůči e-learningové 

verzi. Předseda KR pošle na VV ČAST naši žádost. Odpovídá Klecker 

2.) ukládá STK zapracovat do rozpisu soutěží podmínku rozhodčích s licencí B pro týmy 

hrající divizi mužů od sezóny 2015-16. Odpovídá Halas 

3.) zamítá žádost RSST Znojmo o převod evidenčních poplatků klubu TTC Sokol 

Znojmo, tento přeplatek bude poukázán pouze na účet regionálního svazu. 

Odpovídá Halas. 

4.) schvaluje odměnu ve výši 25,- Kč za bod za výsledky v bodovací soutěži 2012-13 

v celkové výši 92.150,- Kč.  

Tabulka s počty bodů a výší odměn je přílohou zápisu. 

Tyto prostředky budou oddílům vyplaceny po doložení dokladů ve výši právě přiznané 

dotace + dotace, které oddíly obdržely na přelomu července a srpna 2013.  

Odpovídá Brhel, Halas 

5.) schvaluje výši příspěvku na pořádání BTM, ŽT a KP mládeže v sezóně 2013-14 takto: 

1 kategorie/1 den 2000,- Kč 

2 kategorie/1 den 3000,- Kč 

Příspěvek bude vyplacen na základě faktury vystavené oddílem. 

 Odpovídá Brhel, Halas, Svoboda 

6.) schvaluje výši příspěvku pro oddíly, jejichž hráči startovali na olympiádě mládeže 

v Hluku ve výši 2000,- Kč na hráče. Oddíly doloží doklady minimálně ve výši dotace. 

Odpovídá Brhel, Halas, Ivanová 

7.) nevyčerpané částky z dotací z bodu 4.) případně 5.) budou rozděleny žadatelům o 

mimořádnou dotaci, jež své žádosti mohou podat do 31.10.2013. 

8.) doporučuje VV ČAST ke schválení žádosti MSK Břeclav, KST Blansko,  

RSST Hodonín, MS Brno, SKST Dubňany a SKST Hodonín. Odpovídá Brhel 

9.) schvaluje následující nominační kritéria pro postup na MČR dospělých: 

Muži: 1.-8. místo na krajských přeborech mužů – přímý postup na MČR, další místa 

až do výše kvóty a náhradníky nominuje VV JmSST 

Ženy: 1.-4. místo na krajských přeborech žen – přímý postup na MČR, další místa až 

do výše kvóty a náhradnice nominuje VV JmSST  

Odpovídá Halas. 

10.) schvaluje odměnu za činnost STK ve výši 4.000,- Kč měsíčně, pověřuje předsedu 

podpisem mandátní smlouvy s Pavlem Halasem s platností od 1.7.2013 do 30.6.2017. 

11.) schvaluje odměnu pro předsedu VV JmSST, předsedu KM JmSST a předsedu KR 

JmSST ve výši 500 Kč měsíčně. Vyplacena bude jednorázově v květnu 2014. 

 

 

V Brně 26.9.2013 

 

Zapsal:  Pavel Halas    Ověřil: Libor Svoboda 


