
Zápis z Valné hromady JmSST 

Brno, Hrnčířská 23, středa 11.6.2014 

 

 

Zahájení: Richard Brhel přivítal přítomné, především zástupce ČAST Nikolase Endala. 

 

Volba pracovního předsednictva: návrh: přítomní členové VV, schváleno optickou většinou přítomných 

 

Volba zapisovatele: návrh: Roman Klecker, schváleno optickou většinou přítomných 

 

Volba ověřovatelů zápisu: navrženi: Jaroslav Kolůch, Petr Čampa, schváleno optickou většinou 

přítomných 

 

Mandátová komise: Jindřich Bíla, Anna Halasová, schváleno optickou většinou přítomných 

 

Návrhová komise: Roman Klecker, Libor Svoboda, schváleno optickou většinou přítomných 

 

Souhlas s jednacím řádem: schváleno optickou většinou přítomných 

 

Richard Brhel předal slovo Antonínu Vajbarovi, který přečetl zprávu revizní komise, RK doporučuje VH 

schválit hospodaření JmSST za rok 2013. 

 

Zpráva mandátové komise – je přítomno 36 delegátů s právem rozhodovacím, kvorum pro schválení návrhů 

je 19 hlasů. 

 

Finanční zpráva, rozpočet na sezónu 2014 

Finanční zprávu přednesl Pavel Halas. JmSST  dosáhl v roce 2013 příjmů ve výši 588 166,94 Kč a výdajů 

ve výši 323 143,- Kč. Zůstatek peněžních prostředků na běžném účtu činil 265 022,94 Kč. Následovalo 

několik dotazů a následných odpovědí na upřesnění finančních výsledků. 

Poté bylo hospodaření za rok 2013 jednomyslně schváleno. 

 

Rozpočet 2014 

Pavel Halas seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2014. Počítá s příjmy ve výši 418 000,- Kč a 

výdaji ve výši 361 000,- Kč. Také rozpočet na rok 2014 byl jednomyslně schválen. 

Plnění rozpočtu za rok 2013 a rozpočet na rok 2014 jsou přílohou tohoto zápisu. 

 

Zprávy o činnosti za uplynulé období  
Zprávu o činnosti komise mládeže přednesl Libor Svoboda. Zhodnotil výsledky BTM, účast a výsledky na 

KP a ŽT mládeže. Spolu s Jindřichem Bílou navrhují změnu herního systému BTM. Materiály k novému 

hernímu systému budou rozeslány klubům a po jejich vyjádření rozhodne VV o případné změně pro další 

ročník BTM. 

 

Pavel Halas zhodnotil uplynulou sezónu v kategorii dospělých, výsledky soutěží družstev i jednotlivců a 

také vývoj členské základny. O slovo se přihlásil Nikolas Endal - požádal přítomné o evidenci nehrajících 

členů jako ostatních členů na evidenčních seznamech. Za každého ostatního člena vyplatí ČAST oddílu 60 

Kč. Valná hromada bere na vědomí Zprávu o činnosti za uplynulé období.  

 

Roman Klecker informoval o změně týkající se licencí rozhodčích – zavedení nové licence K – vrchní 

rozhodčí pro krajské a regionální soutěže. 

 

VH bere zprávy o činnosti na vědomí. 

 

Jindřich Bíla a následně i Nikolas Endal informovali o průběhu a závěrech jednání konference ČAST. 

Nikolas Endal dále informoval o situaci s plastovými míčky. 

 



 

Změna stanov JmSST 

Richard Brhel navrhuje z praktických důvodů (doručování pošty) změnu sídla JmSST. Dále bude třeba 

provést legislativní změny stanov v návaznosti na nový občanský zákoník. 

Změna stanov a pověření VV k provedení legislativních změn stanov bylo jednomyslně schváleno 

 

 

Diskuse 

V diskusi navrhl zástupce oddílu CEMO Mokrá změnu systému krajských soutěží na 2 skupiny KS1 a 2 

skupiny KS2. V rozpravě nad tímto návrhem většina diskutujících vyjádřila nesouhlas s tímto návrhem, 

takže o návrhu nakonec nebylo hlasováno. VV JmSST bere návrh na vědomí, o změně systému však 

v horizontu nejbližších 2 sezón neuvažuje. Následovalo několik dotazů na licencování a školení rozhodčích 

a na metodiku tvorby žebříčku.  

 

Usnesení 

Po ukončení diskuse přednesla návrhová komise souhrn usnesení z VH JmSST. Usnesení bylo jednomyslně 

schváleno. 

 

 

 

Zapsal: Roman Klecker 

 

 

 

 

 

Ověřil: Jaroslav Kolůch     Ověřil: Petr Čampa 


