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Výkonný výbor Regionálního svazu stolního tenisu Blansko (VV RSST Blansko) 

 

Zpravodaj RSST Blansko č. 3-2019/20 

Aktiv oddílů           8.9. 2019 

 

1. Aktiv oddílů – program, jednací řád 

 

 Jak jste již byli informování, letošní aktiv oddílů se uskuteční ve středu 11.9. 2019 v 17:00 

v kulturním domě v Němčicích.  

 

Program aktivu : 

 
1. Zahájení (v 17:00) 

2. Schválení programu valné hromady 

3. Volba pracovních funkcí – mandátová a návrhová komise, zapisovatel 

4. Schválení jednacího řádu valné hromady 

5. Zpráva o činnosti za uplynulé období 

6. Zpráva o hospodaření, návrh rozpočtu 

7. Informace k následující sezóně 

- Vyhodnocení plateb evidenčních a registračních poplatků, přihlášek do soutěží 

- Školení rozhodčích a trenérů 

8. Volba členů VV 

9. Diskuse 

10. Schválení usnesení 

 

 

 Jednací řád aktivu oddílů  

 

Aktiv oddílů (valná hromada) RSST Blansko dne 11.9.2019  

 
1. Aktivu oddílů RSST Blansko má právo se zúčastnit:  

 

I. S hlasem rozhodujícím  

a) zástupci oddílů aktivně se účastnících dlouhodobých soutěží družstev RSST Blansko v sezóně 2017/18 (celkem 31)  

Zástupcem oddílu, klubu je člen klubu. V případě, že má klub zastupovat jiná osoba, prokáže své oprávnění plnou mocí, 

potvrzenou statutárním zástupcem a razítkem opravňující organizace.  

Jedna osoba může na konferenci vykonávat maximálně 3 hlasy. Více než jeden hlas na konferenci může jedna osoba 

vykonávat pouze v případě, kdy zastupuje více osob, které jsou oprávněny účastnit se konference s hlasem rozhodujícím. Své 

oprávnění zastupovat více osob prokáže plnou mocí s podpisem zmocňující osoby a razítkem, v případě, že jde o organizaci.  

II. S hlasem poradním  

a) členové odborných komisí RSST Blansko 

b) zástupci nadřízených svazů RSST Blansko (JmSST, ČAST)  

c) pozvaní hosté 

 

2. Valnou hromadu zahájí předseda výkonného výboru, který předloží k připomínkám a ke schválení program a jednací řád 

valné hromady, dá hlasovat o zvolení pracovního předsednictva a komisí mandátové a návrhové.  

3. Každá z komisí si zvolí předsedu, který jejím jménem bude podávat zprávy a návrhy konference.  
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4. Mandátová komise prověřuje oprávnění (mandáty) delegátů a vede evidenci o účasti delegátů a hostů na konferenci.  

6. Návrhová komise zpracovává na základě přednesených zpráv a diskusních příspěvků usnesení konference. Návrh na 

usnesení z diskuse předá navrhovatel písemně návrhové komisi.  

7. Hlasovací právo mají jen delegáti s hlasem rozhodujícím, každý delegát s hlasem rozhodujícím má jeden hlas, při 

hlasování rozhoduje prostá většina prezentovaných delegátů.  

8. Hlasování o jednotlivých námětech je veřejné, pokud se na návrh kteréhokoli z delegátů nevysloví (veřejným hlasováním) 

nadpoloviční většina prezentovaných delegátů s hlasem rozhodujícím pro hlasování tajné.  

11. Diskuse se mohou účastnit delegáti s hlasem rozhodujícím i poradním, hosté jen se souhlasem pracovního předsednictva. 

Každý delegát může podávat návrhy a připomínky.  

12. Návrhy a připomínky přednesené v diskusi, k nimž nebude možno zaujmout stanovisko v průběhu jednání konference, 

budou předány k vyřízení příslušnému orgánu stolního tenisu.  

13. Hlasování o podaných návrzích a pozměňovacích návrzích probíhá tak, že se nejdříve hlasuje o posledním návrhu či 

pozměňovacím návrhu a nakonec o původním předloženém návrhu  

 

 

2. Doplnění členů VV 

 

Protože dle dostupných informací se členství ve VV vzdávají dva členové (Vladimír Švancara a Jan 

Ostrý), bude třeba VV výbor doplnit o dva nové členy. Dle platných stanov je VV sedmičlenný. Ze 

zvolených členů VV bude po té nutno zvolit i nového předsedu RSST Blansko. To už ale nebude součástí 

aktivu, ale první schůze nově zvoleného VV. 

  

Protože zatím není známo, že by se podařilo sehnat nové zájemce či dobrovolníky o práci ve VV, je 

značně pravděpodobná i varianta, že o doplnění VV bude muset rozhodnout v nejkrajnějším případě až los, 

který z oddílů dodá do VV své zástupce – viz Stanovy. Prosím zástupce oddílů, aby se připravili i na tuto 

variantu.  

 

Pokud by se nepodařilo VV doplnit na nadcházejícím aktivu, je možné za tímto účelem v krajním 

případě svolat i nový aktiv. 

 

 

3. Přestupy, střídavé starty, hostování ke dni 12.8. 2019 

 

Přehled dosavadních přestupů, hostování a střídavých startů : 

 

Příjmení a jméno  Narozen Mateřský oddíl Do oddílu  P/H/S      

Skoupý Michal  2002  Blansko  Kunštát  hostování 

Skoupý Michal  2002  Blansko  Blansko  střídavý start 

Vaculík Miloslav  2001  MS Brno  Blansko  přestup s návr. 

Suková Petra   1994  Blansko  Kunštát  přestup 

Štěpánek Ondřej  2003  Blansko  Rájec   hostování 

Mazalová Kristýna  2004  Blansko  Adamov  střídavý start 

Cetkovský Martin  1969  Zbraslavec  Šošůvka  přestup 

Suková Petra   1994  Kunštát  Blansko  hostování žen 

Zukal Aleš   2002  Blansko  Strážnice  střídavý start 

 

 

5. Pozvánky na školení a doškolení rozhodčích licence K 

 

 Na okrese Blansko : 

13.9. 2019 – Zbraslavec – doškolení 
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14.9. 2019 – Blansko – školení 

17.9. 2019 – Šošůvka – doškolení 

 Mimo okres Blansko : 

15.9. 2019 – Šitbořice - školení 

18.9. 2019 – Vyškov - doškolení 

19.9. 2019 – Šitbořice - doškolení 

19.9. 2019 – Vyškov – doškolení 

23.9. 2019 – Vyškov – doškolení 

24.9. 2019 – Brno – doškolení 

 

 Upozorňujeme, že družstva oddílů, jež dlouhodobě neplní podmínku rozhodčích, mohou být dle 

Soutěžního řádu případně Rozpisu soutěží přeřazena od následující sezóny o soutěž níže, než by jim za 

normálních okolností příslušela. 

 

 V přílohách zasíláme pozvánku na všechny uvedené akce. 

 

 

5. Pozvánky na školení trenérů licence D 

 

14.9. 2019 - Břeclav 

 

 Jedná se o nejnižší trenérskou licenci, jež nestačí k účasti v krajských soutěžích. Nicméně pro 

zájemce je tato pozvánka rovněž přílohou tohoto Zpravodaje. 

 

 

 

 

Za VV RSST Blansko:  Vladimír Švancara 

 
 


