
Zápis z Valné hromady JmSST 

Brno, Kounicova 20, středa 17.6.2015 

 

 

Zahájení: Richard Brhel přivítal přítomné. 

 

Volba pracovního předsednictva: návrh: přítomní členové VV, schváleno optickou většinou přítomných 

 

Volba zapisovatele: návrh: Pavel Halas, schváleno optickou většinou přítomných 

 

Volba ověřovatelů zápisu a mandátové komise: navrženi: Vladimír Jeřábek, Jan Šlapanský, schváleno 

optickou většinou přítomných 

 

Návrhová komise: Roman Klecker, Pavel Voráč, schváleno optickou většinou přítomných 

 

Souhlas s jednacím řádem: schváleno optickou většinou přítomných 

 

Richard Brhel předal slovo Antonínu Vajbarovi, který přečetl zprávu revizní komise, RK doporučuje VH 

schválit hospodaření JmSST za rok 2014. 

 

Zpráva mandátové komise – je přítomno 38 delegátů s právem rozhodovacím, kvorum pro schválení návrhů 

je 20 hlasů. 

 

Zprávy o činnosti za uplynulé období  
Pavel Halas zhodnotil uplynulou sezónu v kategorii dospělých, výsledky soutěží družstev i jednotlivců a 

také vývoj členské základny. 

Zprávu o činnosti 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 – budou zařazeni do maillistu. 

Roman Klecker informoval o výsledku loňského školení rozhodčích licence K, došlo i na porovnání s jinými 

kraji, mezi členy JmSST byl velký zájem o toto školení. 

Zprávu TMK přednesl místo nepřítomného Jindřicha Bíly Pavel Halas. 

 

Zprávy o činnosti za uplynulé období bere VH na vědomí.  

 

Finanční zpráva, rozpočet na sezónu 2015 

Finanční zprávu přednesl Pavel Halas. JmSST  dosáhl v roce 2014 příjmů ve výši 605 962,- Kč a výdajů ve 

výši 526 805,- Kč. Zůstatek peněžních prostředků na běžném účtu činil 344 179,94 Kč. Následovalo několik 

dotazů a následných odpovědí na upřesnění finančních výsledků. 

Poté bylo hospodaření za rok 2014 jednomyslně schváleno. 

 

Rozpočet 2015 

Pavel Halas seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2015. Počítá s příjmy ve výši 419 600,- Kč a 

výdaji ve výši 398 740,- Kč. Součástí rozpočtu jsou odměny pro kluby za výsledky v BTM, celkem bude 

rozděleno 80 000,- Kč. 

Také rozpočet na rok 2015 byl jednomyslně schválen. 

Plnění rozpočtu za rok 2014 a rozpočet na rok 2015 jsou přílohou tohoto zápisu. 

 

 

Příprava sezóny 2015-16 

Rozpravu k tomuto bodu zahájil Pavel Halas – seznámil delegáty s podmínkami, v jakých se nachází náš 

sport po zavedení plastových míčků. Jako řešení pro nadcházející sezónu navrhl pro každé družstvo možnost 

výběru typu míčků. V následující rozpravě navrhl Petr Goliáš, aby se všechny krajské soutěže hrály 

s celuloidovými míčky a následně Libor Melichar navrhl odehrát následující sezónu s plastovými míčky. 

Hlasování o návrzích (postupně dle jednacího řádu od posledního protinávrhu):  



Libor Melichar - 12 pro/25 proti/1 se zdržel,  

Petr Goliáš – 12 pro/23 proti/3 se zdrželi,  

Pavel Halas – 20 pro/17 proti/1 se zdržel.  

Schválen byl návrh Pavla Halase, v rozpisu soutěží bude stanoveno, že v následující sezóně bude mít každé 

družstvo možnost si vybrat, jakým typem míčků bude hrát svoje domácí utkání. 

V další části rozpravy navrhl Radek Ječmínek rozšířit krajské soutěže o 1 skupinu krajské soutěže 1. třídy 

(hierarchie krajských soutěží 1-2-3), Jan Šlapanský podal protinávrh na redukci krajských soutěží na systém 

1-1-2, dále Martin Novák navrhuje zachovat stávající systém, další návrh podal František Mikulecký a to 

uspořádání 1-2-2, poslední protinávrh přednesl Pavel Halas: stávající systém 1-1-3 se rozšíří na systém 1-2-3 

poté, co rozšíření schválí minimálně 5 regionálních sdružení a toto potvrdí následná Valná hromada kraje. 

Do té doby zůstává stávající systém. Jakýkoli další návrh na změnu systému soutěží na následujících 

valných hromadách musí být podložen souhlasem 4 regionálních sdružení a 20 klubů.  

V souladu s jednacím řádem se nejprve hlasovalo o návrhu Pavla Halase – 28 pro/6 proti/4 se zdrželi. 

Byl schválen návrh Pavla Halase v zapsaném znění. 

 

Diskuse 
V diskusi se probíraly především záležitosti týkající se systému a rozdělování turnajů mládeže 

 

Usnesení 

Po ukončení diskuse přednesla návrhová komise souhrn usnesení z VH JmSST.  

 

 

Zapsal: Pavel Halas 

 

 

 

 

 

Ověřil: Vladimír Jeřábek     Ověřil: Jan Šlapanský 


