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Zápis jednání valné hromady  občanského sdružení  

Jihomoravský svaz stolního tenisu (JmSST) konané dne 10.2.2013  

ve sportovní hale Moravské Slavie Brno, Vojtova 12, Brno 

 

 

 

 

Valnou hromadu zahájil v 15:15 zmocněnec přípravného výboru Pavel Halas za přítomnosti  9 

delegátů. Prvním bodem bylo schvalování předloženého programu valné hromady - hlasování 9 

pro, 0 proti, 0 zdržel se. Program valné hromady byl schválen. Dále následovala volby 

pracovních funkcí. 

Do pracovních funkcí byli navrženi:  

- zapisovatel :   Roman Janda – hlasování 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

- ověřovatelé zápisu:  František Galanda - hlasování 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se,  

Pavel Halas- hlasování 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

- návrhová komise: Roman Janda – hlasování 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Petr Čampa – hlasování 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

- mandátová a volební komise : 

Jaromír Flössler – hlasování 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Pavel Gyurgyik – hlasování 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Vít Ratajský – hlasování 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Navržení kandidáti byli schváleni do pracovních funkcí valné hromady. 

Dalším bodem jednání byla volba orgánů JmSST a proto předal Pavel Halas řízení schůze 

mandátové volební komisi. Mandátová a volební komise se ujala své funkce a konstatovala 

přítomnost 9 delegátů ze 44 pozvaných. Dle schválených stanov Valná hromada schvaluje a volí 

nadpoloviční většinou přítomných delegátů, potřebný počet platných hlasů ke schválení 

projednávaného bodu či zvolení kandidáta je 5 platných hlasů. 

Hlasování o předloženém jednacím řádu: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se – jednací řád byl schválen 

Hlasování o předloženém volebním řádu: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se – volební řád byl schválen 

Petr Čampa navrhl způsob volby funkcionářů aklamací - hlasování 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 

způsob volby aklamací byl schválen.  

Do funkce předsedy JmSST navrhl Pavel Halas Richarda Brhela, Vít Ratajský Lindu Ivanovou a 

Libor Svoboda Pavla Halase. Po nastalé diskusi bylo dle jednacího řádu hlasováno: 

kandidát Pavel Halas – hlasování 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, Pavel Halas byl zvolen předsedou 

JmSST. 

Do funkce místopředsedy JmSST navrhl Pavel Halas Richarda Brhela, Vít Ratajský Lindu 

Ivanovou. Hlasování 6 pro, 2 proti, 1 zdržel se. Linda Ivanová byla zvolena místopředsedkyní 

JmSST. 

Za členy VV navrhl Pavel Halas Romana Kleckera, Františka Mikuleckého a Richarda Brhela, 

Pavel Gyurgyik navrhl Vladimíra Švancaru, Vít Ratajský navrhl Jaromíra Kubinu. 

Hlasování o jednotlivých kandidátech: 

Jaromír Kubina - 7 pro, 2 proti, 0 zdržel se, kandidát byl zvolen členem VV JmSST 

Jaromír Švancara - 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, kandidát byl zvolen členem VV JmSST 

Richard Brhel - 8 pro, 1 proti, 0 zdržel se, kandidát byl zvolen členem VV JmSST 

František Mikulecký - 8 pro, 1 proti, 0 zdržel se, kandidát byl zvolen členem VV JmSST 

Roman Klecker - 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, kandidát byl zvolen členem VV JmSST 
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Za členy revizní komise navrhl Pavel Halas Miroslava  Juříka a Antonína Vajbara, Vít Ratajský navrhl 

Jaroslava Hýbnera. 

Hlasování o jednotlivých kandidátech: 

Jaroslav Hýbner - 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, kandidát byl zvolen členem revizní komise JmSST 

Antonín Vajbar - 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, kandidát byl zvolen členem revizní komise JmSST 

Miroslav Juřík - 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, kandidát byl zvolen členem revizní komise JmSST 

 

Po skončení voleb převzal řízení valné hromady Pavel Halas a konstatoval, že úkolem nového 

výkonného výboru bude ukončit spolupráci s ČSTV a poté bude muset samostatně spravovat 

finanční prostředky a vést účetnictví. Z tohoto důvodu je třeba zplnomocnit osoby k nakládání 

s finančními prostředky sdružení. Ze stanov je zřejmé, že za sdružení jednají zvolený předseda a 

místopředseda, z praktických důvodů je třeba ještě zvolit pokladníka, nejlépe s působištěm 

v Brně, aby mohl přijímat hotovostní platby a ukládat peněžní prostředky na běžný účet. Pavel 

Halas navrhl na tuto funkci Petra Čampu. 

Hlasování o jednotlivých zmocněncích: 

Petr Čampa - 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Linda Ivanová - 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Pavel Halas - 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Tímto byli Petr Čampa, narozen 7.5.1961, trvalé bydliště Langrova 6, Brno, Pavel Halas 

narozen 15.8.1968, trvalé bydliště Nová 113, Šitbořice a Linda Ivanová, narozena 30.5.1979, 

trvalé bydliště Tovární kolonie 47, Břeclav zplnomocněni k nakládání s finančními prostředky 

JmSST. 

 

V dalším bodu jednání dal předsedající prostor pro diskusi. Libor Svoboda navrhl zřízení 

krajského tréninkového centra mládeže. Po následné diskusi dal řídící valné hromady hlasovat o 

návrhu úkolu pro nový výkonný výbor – podniknout kroky ke zřízení krajského tréninkového 

centra mládeže a jeho finanční zabezpečení - hlasování 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  

Poté předsedající poděkoval všem přítomným za účast na jednání a valnou hromadu v 16:45 

ukončil. 

 

 

 

Dne 10.2.2013 zapsal:   

 

 

 

Roman Janda 
 

 

 

Ověřil: 

 

 

 

 

 

František Galanda     Pavel Halas 

 

 

 

 

 


