Zápis z jednání Valné hromady JmSST
Brno, Kounicova 20, čtvrtek 9.6.2016
Valnou hromadu svolal dle dosavadních stanov výkonný výbor dne 2.5.2016 zveřejněním na webových
stránkách jmsst.stolnitenis.net a rozesláním pozvánek pomocí elektronické pošty na čtvrtek 9.6.2016, 18:00
hodin do salonku Kometa PUBu v Brně, Kounicova 20.
Zahájení: Pavel Halas přivítal přítomné. Omluvil předsedu Richarda Brhela, který se nemohl dostavit ze
zdravotních důvodů.
Volba pracovního předsednictva: návrh: přítomní členové VV, schváleno optickou většinou přítomných
Volba zapisovatele: návrh: Roman Klecker, schváleno optickou většinou přítomných
Volba ověřovatelů zápisu: navrženi: František Galanda, Radek Ječmínek, schváleno optickou většinou
přítomných
Volba mandátové komise: navrženi: Jaroslav Kolůch, Anna Halasová, schváleno optickou většinou
přítomných
Návrhová komise: Roman Klecker, Vladimír Švancara, schváleno optickou většinou přítomných
Souhlas s jednacím řádem: návrh jednacího řádu byl doplněn Pavlem Halasem, připomínkován Martinem
Vojtěchem, hlasováno o takto upraveném jednacím řádu - chváleno optickou většinou přítomných
Ocenění za celoživotní činnost: Pavel Halas a Libor Svoboda předali ocenění za celoživotní činnost ve
prospěch jihomoravského stolního tenisu panu Jiřímu Kumpoštovi u příležitosti jeho 90. narozenin.
Zprávy o činnosti za uplynulé období:
Zprávu komise mládeže přednesl Libor Svoboda. Zhodnotil výsledky BTM, účast a výsledky na KP a ŽT
mládeže. Informoval o přípravě mládežnických soutěží na další sezónu. Zájemci o informace týkající se
mládeže se mohou obrátit na Libora Svobodu
Zprávu STK přednesl Pavel Halas - zhodnotil uplynulou sezónu v kategorii dospělých, výsledky soutěží
družstev i jednotlivců a také vývoj členské základny.
Zprávu komise rozhodčích a informace o změnách pravidel přednesl Roman Klecker.
Informaci o činnosti TMK a plánovaném školení trenérů sdělil přítomným Jindřich Bíla
Zprávu kontrolní a revizní komise přednesl Antonín Vajbar, RK doporučuje VH schválit hospodaření JmSST
za rok 2015.
Mandátová komise konstatuje přítomnost 30 delegátů s 34 platnými hlasy. Počet hlasů potřebných pro přijetí
jednotlivého usnesení je 18.
Rozpočet 2015: Pavel Halas seznámil účastníky VH s plněním rozpočtu za rok 2015.
Příjmy JmSST dosáhly v roce 2015 výše 546 200,- Kč, výdeje výše 437 823,- Kč. Zůstatek peněžních
prostředků na běžném účtu k 31.12.2015 činil 452 556,94 Kč
Plnění rozpočtu bylo jednomyslně schváleno (34 pro, 0 proti, 0 zdržel se).
Rozpočet 2016:
Dále seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2016, který ve svých základních položkách vychází
z rozpočtu roku předešlého. Předpokládané jsou příjmy ve výši 413 800,- Kč a výdaje ve výši 418 740,- Kč.
Návrh rozpočtu na rok 2016 byl přijat jednomyslně (34-0-0)
Plnění rozpočtu za rok 2015 a rozpočet na rok 2016 jsou přílohou tohoto zápisu.
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Změna názvu a stanov JmSST, zápis do spolkového rejstříku:
V dalším bodu jednání navrhl Pavel Halas diskusi nad návrhem změny názvu a změny stanov, který
zpracoval předseda Richard Brhel ve dvou variantách. Po krátké diskuzi byl přijat návrh na změnu stanov ve
variantě s kontrolní komisí se zakotvením ve stanovách v poměru 31-1-2 a návrh změny názvu sdružení na
Jihomoravský svaz stolního tenisu, z. s. v poměru 34-0-0. Podáním návrhu na zápis spolku do spolkového
rejstříku byl pověřen předseda pan Richard Brhel.
Organizace soutěž v sezóně 2016-17
Rozpravu k tomuto bodu zahájil Pavel Halas – seznámil delegáty s návrhem regionu Blansko rozšířit krajské
soutěže o 1 skupinu krajské soutěže 1. třídy (hierarchie krajských soutěží 1-2-3). V souladu s usnesením VH
z roku 2015 byly osloveny RSST a souhlas s rozšířením vyslovilo 5 regionů, čímž byla splněna podmínka
loňské VH. Po krátké rozpravě bylo přikročeno k hlasování – 20-11-3. Návrh na rozšíření soutěží byl
schválen. V následné rozpravě někteří delegáti navrhovali určení postupů a sestupů v krajských soutěžích.
Vladimír Švancara navrhuje pověřit VV vypracováním návrhu postupů a sestupů a jeho zapracováním do
rozpisu soutěží. Hlasování 21-0-13. Návrh byl schválen.
Dalším námětem k jednání bylo rozhodnutí, jakými míčky se budou hrát následující sezónu krajské soutěže.
Pavel Halas navrhl hlasovat nejprve o tom, zda bude v soutěžích JmSST stanoveno hrát jedním druhem
materiálu míčků, poté rozhodnout o tom, kterým druhem materiálu míčků se bude hrát. Následovala krátká
rozprava k bodu hlasování.
Po skončení rozpravy mandátová komise oznámila, že je přítomno 28 delegátů s 32 platnými hlasy.
Hlasování o tom, že se v soutěžích JmSST bude hrát s jedním druhem materiálu míčků: 22-2-7 Návrh byl
schválen.
Hlasování o použití plastových míčků pro příští sezónu: 15-12-5 Návrh nebyl schválen.
V následné rozpravě k patové situaci zazněly argumenty několika delegátů ve prospěch plastových míčků a
apel Pavla Halase na nerozhodnuté delegáty, aby svým hlasem umožnili přikročit k jednoznačnému
rozhodnutí.
Po skončení rozpravy mandátová komise oznámila, že je přítomno 26 delegátů s 30 platnými hlasy.
Na návrh Jindřicha Bíly bylo znovu přikročeno k hlasování o použití plastových míčků pro příští sezónu.
Výsledek hlasování: 21-9-0 Pro krajské soutěže v sezóně 2016-17 byly schváleny plastové míčky.
Jan Matlach navrhl zrušit právo veta na páteční termíny utkání v krajských soutěžích. Po kratší rozpravě
bylo hlasováno: 18-7-5. Návrh byl přijat.
Následovala krátká diskuse
Usnesení, závěr
Po ukončení diskuse přednesla návrhová komise souhrn usnesení z VH JmSST.
Poté Pavel Halas poděkoval delegátům za účast na valné hromadě a valnou hromadu ukončil.

Dne 9.6.2016 zapsal:

Roman Klecker, nar. 13.7.1977

Ověřil: František Galanda, nar. 13.9.1947

Ověřil: Radek Ječmínek, nar. 22.9.1964
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