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Zápis z jednání Valné hromady JmSST 15. června v Silůvkách 
 

Valnou hromadu svolal výkonný výbor JmSST dne 6.5.2022 uveřejněním na webových stránkách 

jmsst.stolnitenis.net a rozesláním pozvánek elektronickou cestou, na středu 15.6. 2022 od 18:00 

hodin do Orlovny v Silůvkách. 

 V 18:15 hodin bylo přítomno 49 delegátů. Celkový možný počet delegátů je 59, nadpoloviční 

většinu tedy tvoří 30 delegátů. Valná hromada JmSST je tímto usnášeníschopná. 

 

Zahájení:  

Předseda VV JmSST Richard Brhel přivítal přítomné zástupce klubů a hosta – prvního 

místopředsedu VV ČAST Nikolase Endala.  

Za VV JmSST přítomni: Richard Brhel, Pavel Halas, Libor Svoboda, Roman Klecker, Antonín 

Srna 

Omluveni: Linda Ivanová, Vladimír Švancara – na cestě 

 

Schválení programu a Jednacího řádu Valné hromady:  

Navržený program a Jednací řád byly schváleny hlasováním v poměru 49 (pro) -0 (proti) -0 

(zdržel se).  

 

Volba pracovních funkcí:  

Mandátová komise: Pavel Halas a Zdeněk Cupák, hlasování 49-0-0 

Návrhová komise: navrženi Roman Klecker, Antonín Srna, Vladimír Švancara, hlasování 49-0-0  

Zapisovatelem byl navržen Roman Klecker, hlasování 49-0-0  

Ověřovateli zápisu byli navrženi Ján Frimmer a Stanislav Němec, hlasování 49-0-0  

 

Zprávy o činnosti za uplynulé období:  

Předseda Richard Brhel přednesl zprávu o stavu členské základny JmSST, systémy podpory 

klubů, dotace ČAST a zhodnotil činnost VV JmSST za uplynulý rok a nastínil plány na sezónu 

příští. Následovala zpráva STK JmSST, ve které Pavel Halas zhodnotil uplynulou sezónu, počty 

družstev a výsledky krajských soutěží družstev a všech kategorií krajských přeborů.  

Libor Svoboda za KM JmSST přítomné seznámil s průběhem a výsledky KT, ŽT a BTM mládeže 

v kraji, stavem mládeže v JM kraji a možnosti zlepšení do budoucna a informoval o krajských 

tréninkových centrech mládeže (KCTM) v Hodoníně a Vyškově.  

Antonín Srna za TMK informoval o situaci s trenéry, zmínil zejména plánované navýšení počtu 

hodin školení trenérů licence C.  

V 18:49 hodin se dostavil člen VV JmSST Vladimír Švancara. Celkem je 51 mandátů, kvorum je 

tímto 26 hlasů.  

Roman Klecker za KR JmSST seznámil delegáty se stavem rozhodčích licence K, plánovaných 

školeních a seminářů a nově vydaných Pravidlech a Soutěžním řádu ČAST.  

Zprávu Kontrolní komise JmSST přednesl předseda komise Zdeněk Cupák.  

 

Plnění rozpočtu za rok 2021 

Pavel Halas představil čerpání rozpočtu za rok 2021, které bylo následně schváleno hlasováním s 

výsledkem 51-0-0. 

 

Návrh rozpočtu na rok 2022 

Pavel Halas seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2022, za VV JmSST navrhuje doplnění 

položky-příspěvek na soustředění mládeže (odměna za umístění v BTM) ve výši 21000 Kč, která 

byla v návrhu rozpočtu opomenuta. V rozpravě navrhnul Martin Čechovský upravit rozpočet 

sestavený v režimu Příjmy-Výdaje na režim Náklady-Výnosy v souladu s podvojným účetnictvím 

a tedy výnosy ve výši 735 500 Kč a náklady ve výši 840 687 Kč.  

Hlasování: pro 48, proti 2, zdržel 1. Návrh byl přijat. 
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Dále se hlasovalo o návrhu Jana Matlacha – aby v rámci rozpočtu byla uvedena struktura výdajů 

jednotlivých KCTM. Hlasování: pro 51-0-0. Návrh byl přijat. 

 

Diskuse 

Vystoupil Nikolas Endal za VV ČAST a seznámil delegáty zejména se stavem financí ČAST. 

Jan Matlach vznesl k diskusi téma delegátů jihomoravského svazu na Konferenci ČAST, kdy 

JmSST zastupoval Ondřej Lapčík, nečlen JmSST. Jan Matlach navrhuje volbu delegátů na příští 

konferenci ČAST. Hlasování 49-0-2, návrh byl přijat. 

Pavel Halas navrhnul za delegáty statutární zástupce JmSST Richarda Brhela a Pavla Halase  

a jako náhradníky další členy VV JmSST a dále zvolené náhradníky, navrženi byli Jan Matlach a 

Jaromír Flössler. Hlasování: 50–0–1, návrh byl přijat. 

Člen TJ Lažánky vznesl připomínku na termíny Českého poháru – hrát před sezónou, ne 

v průběhu/na konci. Na této změně termínů nebyla shoda.  

Libor Svoboda informoval o plánech činnosti KCTM.  

Ján Frimmer vznesl dotaz na termíny doškolení rozhodčích lic. K na září. Roman Klecker a Pavel 

Halas zkusí do týdne navrhnout dva možné termíny. 

Diskuse byla ukončena ve 20:15 hod.  

 

Usnesení:  

Návrhová komise přednesla souhrn usnesení z jednání Valné hromady.  

Usnesení VH JmSST: 

VH JmSST volí do pracovních funkcí:  

mandátová komise: Pavel Halas a Zdeněk Cupák,  

návrhová komise: Roman Klecker, Antonín Srna, Vladimír Švancara,  

zapisovatel: Roman Klecker,  

ověřovatelé zápisu: Ján Frimmer a Stanislav Němec. 

VH JmSST volí delegáty na příští konferenci ČAST, a to Pavla Halase a Richarda Brhela, 

náhradníky jsou další členové VV, a dále pánové Jan Matlach a Jaromír Flössler. 

VH JmSST bere na vědomí zprávu předsedy a jednotlivých komisí JmSST,  

VH JmSST schvaluje čerpání rozpočtu roku 2021.  

VH JmSST schvaluje návrh rozpočtu na rok 2022 s výnosy ve výši 735 500 Kč a náklad ve výši 

840 687 Kč. 

VH JmSST ukládá VV předkládat s rozpočtem strukturu výdajů jednotlivých KCTM. 

Hlasování 51-0-0. Usnesení bylo přijato. 

 

 

Závěr:  

Richard Brhel poděkoval všem přítomným za účast a jednání ve 20:20 ukončil.  

 

 

 

 

Zapsal: Roman Klecker 

 

 

 

 

Ověřil: Ján Frimmer      Ověřil: Stanislav Němec 

 

 


