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Zápis z jednání Valné hromady JmSST Brno, Kounicova 20, úterý 12.6.2018 

 

Valnou hromadu svolal dle dosavadních stanov výkonný výbor dne 13.5.2017 zveřejněním na webových 

stránkách jmsst.stolnitenis.net a rozesláním pozvánek pomocí elektronické pošty na úterý 12.6.2018, 18:15 

hodin do salonku KometaPUBu v Brně, Kounicova 20. 

 

Zahájení: Předseda JmSST Richard Brhel přivítal všechny přítomné a hosta – předsedu VV ČAST Zbyňka 

Špačka a zahájil jednání valné hromady. 

 

Schválení programu valné hromady: Navržený program jednání byl schválen optickou většinou 

přítomných 

 

Volba pracovních funkcí: 

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

Mandátová komise: navrženi: Zdeněk Morávek, Luboš Bezděk, schváleno optickou většinou přítomných 

Návrhová komise: navrženi: Roman Klecker, Pavel Halas, schváleno optickou většinou přítomných 

Zapisovatel: navržen: Pavel Halas, schváleno optickou většinou přítomných 

Ověřovatelé zápisu: navrženi: František Galanda, Radek Ječmínek, schváleno optickou většinou přítomných 

 

Mandátová komise se po zvolení ujala své funkce a konstatovala přítomnost 33 delegátů, kteří disponují 33 

platnými hlasy z celkového počtu 57 oprávněných hlasů. Valná hromada je tedy usnášeníschopná. Počet 

hlasů potřebných pro přijetí jednotlivého usnesení je 17. 

 

Schválení jednacího řádu: jednomyslně schváleno (33 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 zřízení tréninkových středisek mládeže, která byla 

realizována díky dotaci ČAST na konci roku 2017. V rozpravě k TCM vystoupili Zdeněk Morávek a Linda 

Ivanová. Jednalo se především o systému výběru kandidátů do TCM. Z rozpravy vyplynul návrh na 

usnesení: Valná hromada ukládá VV a KM zpracovat principy fungování KCM, nominační kriteria a 

zveřejnit seznam nominovaných hráčů do 31.7.2018. Hlasování 33pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Dále Libor Svoboda 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 

2017. 

 

Rozpočet 2017: Pavel Halas seznámil účastníky VH s plněním rozpočtu za rok 2017. 

Příjmy JmSST dosáhly v roce 2017 výše 642 084 ,- Kč, výdaje výše 520 748,- Kč. Zůstatek peněžních 

prostředků na běžném účtu k 31.12.2017 činil 657 515,94 Kč 

Plnění rozpočtu bylo jednomyslně schváleno (33 pro, 0 proti, 0 zdržel se).  

 

Rozpočet 2018: 
Dále seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2018, který ve svých základních položkách vychází 

z rozpočtu roku předešlého. Předpokládané jsou příjmy ve výši 555 000,- Kč a výdaje ve výši 881 406,- Kč. 

Jak potvrdil přítomný předseda VV ČAST, JmSST obdrží dotaci na projekt TCM 100 000,- Kč, která je již 

započtena v rozpočtu, ale je pravděpodobně přidělení další dotace na práci s mládeží. V případě přijetí 

dotace dojde v adekvátní výši ke snížení schodku.  
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Pavel Halas také konstatoval, že koncem roku 2018 dojde takřka k úplnému splacení pohledávky Romany 

Jandy. Návrh rozpočtu byl poté schválen (33 pro, 0 proti, 0 zdržel se). 

 

Plnění rozpočtu za rok 2017 a rozpočet na rok 2018 jsou přílohou tohoto zápisu. 

 

 

Diskuse: 
Následovala diskuse, ve které vystoupil Jan Matlach, který upozornil na porušení rozpisu soutěží ze strany 

komise STK, která na podzim vydala tabulku postupů a sestupů, jenž v rozporu s rozpisem soutěží umožnila 

družstvům na 11. místech soutěže KS2 namísto sestupu účast v kvalifikaci o účast v KS2 pro příští sezónu. 

Postup komise vysvětlil předseda komise STK Pavel Halas – komise reagovala na podnět hráče 3. ligy, který 

upozornil na možnost, že ze 3. ligy mužů nemusí sestoupit žádné družstvo z působnosti JmSST. V diskusi se 

vyjádřili členové STK, jakož i další delegáti, kteří postup komise STK podpořili. Z diskuse vzešel návrh na 

usnesení: Valná hromada pověřuje VV a STK úpravou rozpisu soutěží a zapracováním tabulky postupů a 

sestupů jako nedílné součásti rozpisu soutěží. 

V průběhu diskuse odešel Jan Matlach, čímž se počat platných hlasů snížil na 32.  

Hlasování - 32 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

V pokračující diskusi vystoupil Jan Frimmer, který vyjádřil svůj nesouhlas s udělením pokuty  

ve výši 300 Kč za odstoupení družstva MK Řeznovice C z divize žen. Dle rozpisu soutěží měla být pokuta 

ve výši 2000 Kč. Odpověděli členové komise STK František Mikulecký a Pavel Halas. Pokuta ve výši 

2000,- Kč je stanovena pro soutěž mužů, divize žen je nejnižší soutěž žen, ve které není vybíráno žádné 

startovné, snažíme se motivovat kluby k přihlašování družstev žen. Pokuta v této výši by měla značně 

negativní dopad na tuto snahu. 

Dále vystoupil předseda VV ČAST  Zbyněk Špaček, který informoval o situaci ohledně podpory státu 

sportovním svazům, 

Protože již nebyly žádné další diskusní příspěvky, byla diskuse ukončena. 

 

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: Radek Ječmínek, nar. 22.9.1964 


