Zápis z jednání Valné hromady JmSST, konané dne 8.9.2021 od 18:00
v Orlovně Silůvky
Valnou hromadu svolal výkonný výbor JmSST dne 19.7.2021 uveřejněním na webových stránkách
jmsst.stolnitenis.net a rozesláním pozvánek elektronickou cestou, na středu 8. září 2021 od 18:00
hodin do Orlovny v Silůvkách.
Zahájení: Richard Brhel přivítal přítomné
Za VV JmSST přítomni: Richard Brhel, Pavel Halas, Libor Svoboda, Roman Klecker, Vladimír
Švancara. Omluveni: Linda Ivanová a Antonín Srna
V 18:00 hodin bylo přítomno 27 delegátů z celkového počtu 61, Valná hromada není
usnášeníschopná. V 18:30 se počet delegátů nezměnil, dle článku 2.8 Stanov je valná hromada 30
minut po stanoveném začátku usnášeníschopná v počtu přítomných.
Schválení Programu a jednacího řádu Valné hromady: Navržený program byl schválen
hlasováním v poměru 27 (pro) -0 (proti) -0 (zdržel se). Jednací řád byl schválen hlasováním v
poměru 27 (pro) -0 (proti) -0 (zdržel se). Volební řád byl schválen hlasováním v poměru 27 (pro) -0
(proti) -0 (zdržel se).
Volba pracovních funkcí:
Mandátová komise: navrženi Radek Ječmínek a Vít Ratajský, hlasování 26-0-1
Mandátové komise, která konstatuje, že z 61 delegátů s hlasem rozhodujícím je přítomno 27
delegátů. Valná hromada je dle článku 2.8 Stanov usnášeníschopná v počtu přítomných. Quorum
pro schválení návrhů je 14 hlasů.
Volební komise: navrženi František Mikulecký a Stanislav Němec, hlasování 25-2-0
Návrhová komise a pořizovatelé zápisu: navrženi Roman Klecker a Pavel Halas, hlasování 27-0-0
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi Ján Frimmer a Radek Ječmínek, hlasování 27-0-0
Zprávy o činnosti za uplynulé období
Předseda Richard Brhel přednesl zprávu o stavu členské základny JmSST a zhodnotil činnost VV
JmSST za uplynulý rok a nastínil plány na sezónu příští.
Libor Svoboda za KM JmSST následně zevrubně přítomné seznámil s průběhem a výsledky
proběhlých KP a BTM v kraji, stavem mládeže v JM kraji a výhledech na příští sezónu.
Roman Klecker za KR JmSST seznámil delegáty se stavem rozhodčích licence K, proběhlých a
plánovaných školeních a seminářů, novinkách v Pravidlech a Soutěžním řádu ČAST.
Následovala zpráva STK JmSST, ve které Pavel Halas konstatoval, že se v uplynulé sezóně stihly
odehrát 2 kola krajských soutěží družstev. Během sezóny se pak odehrály pouze extraligy mužů a
žen. Jelikož v extralize mužů startovali jen 3 hráči, zůstal krajský žebříček v podebě po sezóně
2019-20. Naproti tomu krajský žebříček žen byl díky většímu množství hráček hrajících extraligu
žen sestaven za sezónu 2020-21.
V průběhu se dostavil další delegát – počet zástupců s právem rozhodovacím tak narostl na 28,
quorum se zvýšilo na 15.
Zprávu Kontrolní komise JmSST přednesl za nepřítomného Antonína Vajbara Richard Brhel, jejíž
součástí byla i informace o účetní závěrce.
Rozpočet 2020:
Pavel Halas seznámil přítomné delegáty s plněním rozpočtu za rok 2020.
Příjmy dosáhly v roce 2020 výše 925.298,- Kč, výdaje 583.741,- Kč Zůstatek na běžném účtu k
31.12.2020 činil 882.700,69 Kč. Účetní závěrka a plnění rozpočtu za rok 2020 bylo schváleno
hlasováním 28-0-0.
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Rozpočet na rok 2021:
Pavel Halas poté představil po jednotlivých položkách plánovaný rozpočet na rok 2021. Ten
vychází z položek roku předchozího, avšak kráceného o poměrnou část za dobu, kdy se
nesportovalo. Formou dotace klubům je navrženo vrácení evidenčních poplatků za minulou sezónu.
Příjmy rozpočtu jsou předpokládány ve výši 417.500,- Kč a výdaje ve výši 795.250,- Kč. Návrh
rozpočtu byl schválen hlasováním 28-0-0. Oba rozpočty jsou přílohou tohoto zápisu.
Volba členů výkonného výboru, předsednictva a kontrolní komise:
Své funkce se ujala volební komise, která vyzvala přítomné k navrhování kandidátů na funkci
předsedy, místopředsedy, členů výkonného výboru a členů kontrolní komise.
Po přijetí návrhů navrhla volební komise provést volbu aklamací, což bylo schváleno počtem hlasů
28-0-0
Hlasování o jednotlivých kandidátech proběhlo s těmito výsledky:
Člen VV a předseda spolku – kandidát Richard Brhel, nar. 19.9.1965 - 27 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Člen VV a místopředseda spolku – kandidát Pavel Halas, nar. 15.8.1968 -28 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Člen VV – kandidát Libor Svoboda, nar. 25.4.1983 - 27 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Člen VV – kandidát Vladimír Švancara, nar. 28.5.1965 - 28 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Člen VV – kandidát Linda Ivanová, nar. 30.5.1979 - 28 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Člen VV – kandidát Roman Klecker, nar. 13.7.1977 - 27 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Člen VV – kandidát Antonín Srna, nar. 5.2.1991 - 23 pro, 5 proti, 0 se zdržel
Člen Kontrolní komise – kandidát Zdeněk Cupák, nar. 6.7.1982 - 28 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Člen Kontrolní komise – kandidát Jaroslav Kolůch, nar. 28.6.1975 - 28 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Člen Kontrolní komise – kandidát Ján Frimmer, nar. 18.2.1958 - 27 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Předsedu kontrolní komise si členové kontrolní komise zvolí po jednání valné hromady.
Pověření k zápisu údajů do spolkového rejstříku – navržen Richard Brhel - 28 pro, 0 proti, 0 se
zdržel
Richard Brhel byl pověřen zápisem údajů do spolkového rejstříku.
Diskuse:
Jan Zechmeister podal návrh, aby se do počtu 12 dvouher pro zařazení do žebříčku počítaly i
dvouhry z nedohrané sezóny 2020-21. Po krátké rozpravě bylo hlasováno 1-22-5. Návrh nebyl
přijat.
Dále v diskusi vystoupil Jan Matlach s vyjádřením že je teoreticky možné, aby při mimořádně
nízkém počtu přítomných delegátů rozhodovalo o celém dění v JmSST jen velmi malý počet lidí.
Navrhuje VV, aby zvážil úpravu stanov ve smyslu stanovení minimálního počtu delegátů.
V reakci na tento příspěvek vystoupil Jaromír Flössler s informací, že v RSST Vyškov je účast na
valné hromadě povinná, nepřítomnost zástupců klubu je sankcionována a počet delegátů se vždy
blíží 100%. Stejnou skutečnost konstatoval i Pavel Gyurgyik za RSST Blansko, který navrhl
zakotvit stejnou povinnost i pro valnou hromadu JmSST.
Po delší rozpravě byl zformulován návrh v tomto znění:
Neúčast zástupce oddílu s hlasem rozhodujícím, který se účastní soutěží řízených JmSST, bude
sankcionována částkou 2.000,- Kč. V případě neuhrazení pokuty bude oddílu zastavena činnost.
Zastupování nečlenem oddílu je možné pouze na základě úředně ověřené plné moci.
Tento návrh se stane součástí jednacího řádu příští a následných valných hromad.
Roman Klecker podal protinávrh – úprava částky na 1.000,- Kč
Ján Frimmer podal protinávrh – úprava částky na 3.000,- Kč
Hlasování o protinávrhu Jána Frimmera 2-23-3 – tento protinávrh nebyl přijat
Hlasování o protinávrhu Romana Kleckera 8-17-3 – také tento protinávrh nebyl přijat
Hlasování o návrhu Pavla Gyurgyika – 19-8-1. Návrh byl přijat.
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Po tomto hlasování odešli v 19:50 tři delegáti, disponující 5 rozhodujícími hlasy. Počet zástupců s
právem rozhodovacím se snížil na 23. Quorum se snížilo na 12.
Jan Matlach vyjádřil svůj nesouhlas s počínáním předsedy Richarda Brhela na konferenci ČAST,
kdy měl Richard Brhel navrhnout odvolání Výkonného výboru ČAST, aniž by byl pověřen valnou
hromadou nebo alespoň usnesením VV JmSST.
V odpovědi Richard Brhel uvedl, že důvodem návrhu na odvolání byla skutečnost, že v důsledku
postoje VV ČAST není možné provést žádnou kontrolu hospodaření dceřiné společnosti ČAST –
TT Marketing, která hospodaří s nemalými finančními prostředky. Dále uvedl, že návrh na odvolání
nevzešel od něj, ale od jiného delegáta konference ČAST.
Tomáš Vojtěch vznesl dotaz, jakým způsobem bude stanoven postup pro dodržování
epidemiologických pravidel při utkáních krajských soutěží. Členy VV bylo v následné rozpravě
sděleno, že budou použita stejná pravidla vypracovaná a používaná ČAST v ligových soutěžích,
v souladu s ustanoveními vlády ČR.
Diskuse byla ukončena ve 20:30 hod.
Usnesení:
Návrhová komise přednesla návrh usnesení z jednání Valné hromady. Hlasování 21-0-2
Závěr:
Richard Brhel poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil.
Silůvky dne 08. 09. 2021

Zapsal: Pavel Halas, nar. 15.8.1968

Ověřil: Radek Ječmínek, nar. 22.9.1964

Ján Frimmer, nar. 18.2.1958
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