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Zápis z jednání Valné hromady JmSST Brno, Kounicova 20, čtvrtek 8.6.2017 

 

Valnou hromadu svolal dle dosavadních stanov výkonný výbor dne 3.5.2017 zveřejněním na webových 

stránkách jmsst.stolnitenis.net a rozesláním pozvánek pomocí elektronické pošty na čtvrtek 8.6.2017, 18:00 

hodin do salonku KometaPUBu v Brně, Kounicova 20. 

 

Zahájení: Předseda JmSST Richard Brhel přivítal všechny přítomné a hosta – zástupce VV ČAST Nikolase 

Endala a zahájil jednání valné hromady. 

 

Schválení programu valné hromady: Pavel Halas navrhnul rozšířit program valné hromady o volbu 

delegátů na mimořádnou konferenci ČAST. Upravený program jednání byl poté schválen optickou většinou 

přítomných 

 

Volba pracovních funkcí: 

Pracovní předsednictvo: návrh: přítomní členové VV, schváleno optickou většinou přítomných 

Mandátová komise: navrženi: Anna Halasová, Jana Telecká, schváleno optickou většinou přítomných 

Volební komise: navrženi: Jindřich Bíla, Jan Šlapanský, Viktor Kalousek, schváleno optickou většinou 

přítomných 

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

Zapisovatel: navržen: Pavel Halas, schváleno optickou většinou přítomných 

Ověřovatelé zápisu: navrženi: František Galanda, Ján Frimmer, schváleno optickou většinou přítomných 

 

Mandátová komise se po zvolení ujala své funkce a konstatovala přítomnost 31 delegátů, kteří disponují 32 

platnými hlasy z celkového počtu 52 oprávněných hlasů. Valná hromada je tedy usnášeníschopná. Počet 

hlasů potřebných pro přijetí jednotlivého usnesení je 17. 

 

Schválení jednacího a volebního řádu: jednomyslně schváleno (32 pro, 0 proti, 0 zdržel se). 

 

Zprávy o činnosti za uplynulé období:  
Nejprve byla přednesena zpráva předsedy, ve které Richard Brhel zhodnotil činnost VV v uplynulém 

volebním období, kdy došlo jednak ke stabilizaci finanční situace svazu, také však k nárůstu členské 

základny. 

Následovala zpráva předsedy komise mládeže, ve které Libor Svoboda zhodnotil uplynulý ročník  BTM, 

účast a výsledky mládeže na KP a ŽT. Informoval o návrzích na úpravu mládežnických soutěží na další 

sezónu. 

Ve zprávě STK seznámil Pavel Halas přítomné s výsledky krajských soutěží družstev, krajských přeborů 

jednotlivců a také s novými změnami v soutěžním řádu. 

Roman Klecker a Jindřich Bíla zrekapitulovali činnost komise rozhodčích a trenérsko-metodické komise. 

Zprávu kontrolní komise přednesl Antonín Vajbar, KK doporučuje VH schválit hospodaření JmSST za rok 

2016. 

 

Rozpočet 2016: Pavel Halas seznámil účastníky VH s plněním rozpočtu za rok 2016. 

Příjmy JmSST dosáhly v roce 2016 výše 498 780 ,- Kč, výdaje výše 415 1157,- Kč. Zůstatek peněžních 

prostředků na běžném účtu k 31.12.2016 činil 536 179,94 Kč 

Plnění rozpočtu bylo jednomyslně schváleno (34 pro, 0 proti, 0 zdržel se).  

 

Rozpočet 2017: 
Dále seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2017, který ve svých základních položkách vychází 

z rozpočtu roku předešlého. Předpokládané jsou příjmy ve výši 310 000,- Kč a výdaje ve výši 474 606,- Kč. 

Vzhledem ke stávající situaci nelze prozatím na stránce příjmů počítat z dotací od MŠMT (prostřednictvím 

ČAST) na činnost svazu, rozpočet je z tohoto důvodu koncipován jako schodkový. V případě přijetí dotace 

dojde v adekvátní výši ke snížení schodku.  

 

Libor Svoboda navrhnul pro nejlepší hráče 3 hráče a hráčky v každé kategorii v bodovací soutěži 2016-17 
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odměnu ve formě příspěvku na letní tréninkové soustředění, v celkové výši 16.000 Kč a doplnit výdajovou 

část rozpočtu o tuto částku. Po rozpravě bylo o tomto pozměňovacím návrhu hlasováno – 31 pro, 0 proti, 1 

se zdržel. Rozpočet na rok 2017 včetně pozměňovacího návrhu byl schválen. 

 

Plnění rozpočtu za rok 2016 a rozpočet na rok 2017 jsou přílohou tohoto zápisu. 

 

Volba předsednictva, členů výkonného výboru a kontrolní komise: 
Poté se ujala svého úkolu volební komise. Do funkcí na následující volební období byli navrženi kandidáti a 

tito se svojí kandidaturou do funkcí souhlasili. Jindřich Bíla navrhnul, aby následující volby byly provedeny 

aklamací - 32 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 

Volební komise poté zahájila volbu do následujících funkcí: 

Předseda VV – kandidát Richard Brhel, nar. 19.9.1965 - 31 pro, 0 proti, 1 se zdržel 

Místopředseda VV – kandidát Pavel Halas, nar. 15.8.1968 -32 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

Člen VV – kandidát Libor Svoboda, nar. 25.4.1983 - 32 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

Člen VV – kandidát Vladimír Švancara, nar. 28.5.1965 - 32 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

Člen VV – kandidát Linda Ivanová, nar. 30.5.1979 - 32 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

Člen VV – kandidát Roman Klecker, nar. 13.7.1977 - 32 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

Člen VV – kandidát Antonín Srna, nar. 5.2.1991 - 32 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

Člen Kontrolní komise – kandidát Antonín Vajbar, nar. 26.9.1955 - 32 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

Člen Kontrolní komise – kandidát Jaroslav Kolůch, nar. 28.6.1975 - 32 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

Člen Kontrolní komise – kandidát Ján Frimmer, nar. 18.2.1958 - 31 pro, 0 proti, 1 se zdržel 

Členové kontrolní komise si následně zvolili ze svého středu předsedu – stal se jím Antonín Vajbar. 

Pověření k zápisu údajů do spolkového rejstříku – navržen Richard Brhel - 32 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

Richard Brhel byl pověřen zápisem údajů do spolkového rejstříku. 

 

Volba delegátů na mimořádnou konferenci ČAST: 
Následovala volba delegátů na mimořádnou valnou hromadu ČAST, která se bude konat 24.6.2017 v Praze. 

Navrženi byli Antonín Srna a Vladimír Švancara. Vzhledem k tomu, že JmSST zastupují na mimořádné 

valné hromadě ČAST dva delegáti, bylo hlasováno o obou současně - 32 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 

Diskuse: 
Následovala diskuse, ve které se delegáti vyjadřovali k programu mimořádné valné hromady ČAST, 

především k bodu, v němž by se mělo jednat o reorganizaci š. ligy mužů a také o změně stanov ČAST. 

V diskusi vystoupil i zástupce ČAST Nikolas Endal. Na závěr rozpravy k tomuto tématu navrhl Pavel Halas, 

aby delegáti za JMSST na MVH ČAST podpořili vyřazení bodu o reorganizaci 3. ligy mužů z programu 

jednání – výsledek hlasování - 24 pro, 0 proti, 8 se zdržel 

Dalším bodem diskuse bylo téma rozdělování družstev do skupin krajských soutěží. Z této rozpravy však 

nevyplynul žádný bod usnesení. 

 

Usnesení: 

Následně návrhová komise přednesla souhrn usnesení z jednání valné hromady. Hlasování - 32 pro, 0 proti, 

0 se zdržel. Souhrn usnesení valné hromady byl schválen. 

 

Závěr: 

Poté Richard Brhel poděkoval všem přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil. 

  

 

 

Zapsal: Pavel Halas, nar. 15.8.1968 
 

 

 

Ověřil: František Galanda, nar. 13.9.1947  Ověřil: Ján Frimmer, nar. 18.2.1958 


