Zápis z jednání Aktivu oddílů RSST Blansko,z.s.,
Orlovna Boskovice 15.9.2021
Valnou hromadu svolal výkonný výbor RSST Blansko (RSSTB) oznámením prostřednictvím
Zpravodaje RSSTB č.3 ze dne 25.6.2021,bod 1. obsahu zpravodaje,který byl vystaven na
webových stránkách RSSTB , na středu 15. září 2021 od 17:00 hodin do budovy Orla
v Boskovicích, Komenského 33a.

1.Zahájení
Předseda RSSTB Pavel Gyurgyik přivítal přítomné.
Za VV RSSTB přítomni: Pavel Gyurgyik, , Miroslav Kyrz, Miroslav Španiel, Jiří Kadlec,Michal
Dudek.
Omluveni: Tomáš Harna,Zdenek Sedlák.
V 17:10 hodin bylo přítomno 28 delegátů z 29. Nepřítomen delegát oddílu Pinec Veselice. Na
základě Stanov RSSTB, článku č.4,Aktiv oddílů bod 3, je Aktiv oddílů RSSTB v tomto
usnášeníschopný v počtu přítomných.

2. Volba pracovních funkcí
Mandátová komise: Šmerda, Jiří Kadlec, hlasování 28(pro)-0(proti)-0(zdržel se).
Návrhová komise: Vladimír Švancara,Jindřich Mládek, hlasování 28(pro)-0(proti)-0(zdržel se).
Zapisovatelem byl navržen Miroslav Kyrz, hlasování 28(pro)-0(proti)-0(zdržel se).
Ověřovatelé zápisu byli Jindřich Mládek, Jiří Kadlec, hlasování 28(pro)-0(proti)-0(zdržel se).
Mandátová komise na základě Stanov RSSTB, článku č.4, Aktiv oddílů bod 3,
konstatovala, že z 29 delegátů s hlasem rozhodujícím je přítomno 28 delegátů. Aktiv
oddílů je tedy usnášeníschopný.

3. Schválení Programu a jednacího řádu Valné hromady
Navržený program a jednací řád byly schváleny hlasováním v poměru 28 (pro) -0 (proti) -0
(zdržel se).

4. Zprávy o činnosti RSSTB a komisí za uplynulé období
Předseda RSSTB pan Pavel Gyurgyik seznámil delegáty se stavem rozhodčích licence K,příští
rok bude končit platnost této licence 75 rozhodčím, pan Švancara již předjednal s panem
Kleckerem na příští rok doškolovací školení rohodčích. Termín bude včas oznámen. Oddíl TJ
Křetín byl upozorněn, že má poslední možnost v této sezoně si nechat proškolit rozhodčího
lic.K, tak aby nebyl sankcionován dle čl.9/rozhodčí rozpisu soutěží. Dále pan Gyurgyik seznámil
delegáty se situací ve svazu vzhledem k tomu, že byla činnost v důsledku Covidu utlumena a s
tím jak je připravena sezona 2021/2022

4.a Zpráva kontrolní a revizní komise
Zprávu Kontrolní a revizní komise RSSTB přednesl Zdeněk Křepela
Zpráva byla schválena poměrem hlasů 28(pro)-0(proti)-0(zdržel se).

5. Zpráva o hospodaření za rok 2020:
Pavel Gyurgyik seznámil přítomné delegáty s plněním rozpočtu za rok 2020. Příjmy dosáhly
v roce 2020 117.328,-,- Kč, výdaje 65.018,- Kč, zůstatek na běžném účtu činil k 31.12.2020
208.535,87 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je +52.310,-.
Zpráva byla schválena 28(pro)-0(proti)-0(zdržel se)

6.Plnění rozpočtu na rok 2021
Pan Gyurgyik seznámil přítomné delegáty s plněním rozpočtu na rok 2021. Podrobnosti najdete
na www.rsstblansko.cz/dokumenty/aktivy/2021-rozpočet na rok 2022 i s komentářem
jednotlivých položek rozpočtu.
Ke dni 15.9.2021 bylo na účtu RSSTB 186.319,87 ,- Kč
Plnění rozpočtu bylo schváleno 28(pro)-0(proti)-0(zdržel se)

7.Rozpočet na rok 2022:
Pavel Gyurgyik poté představil po jednotlivých položkách plánovaný rozpočet na rok 2022. Ten
vychází z položek roku předchozího. Příjmy jsou předpokládány ve výši 95 000,- Kč a výdaje
ve výši 94 700,- Kč.
Rozpočet byl schválen hlasováním 28(pro)-0(proti)-0(zdržel se).

8.Informace k následující sezoně 2021/2022:
Soutěže : - opatření pro konání soutěží - viz zpravodaj č.5-2021
Pan Švancara okomentoval rozlosování soutěže.

8.a. Informace o okresních přeborech na rok 2021
Návrh herny pro dospělé i mládež: tělocvična ZŠ v Rájci-Jestřebí
Návrh herního systému pro dospělé: dopolední části se zúčastní hráči RPI a níže, odpolední
část turnaje je pro hráče RSST Blansko bez omezení.
Návrh herního systému pro mládež: zůstává stejný jako v loňské sezoně.
Návrh postupujících pro krajské turnaje: Z okresních turnajů vyberou zájemce pro postup do
krajských turnajů členové VV na základě výsledků okresních turnajů.
Návrhy byly schváleny poměrem hlasů 28(pro)-0(proti)-0(zdržel se).

8.b. Informace o webových stránkách svazu (https://www.rsstblansko.cz/)
přednesl Pavel Gyurgyik – zde naleznete potřebné informace k probíhající sezoně, turnajům
mládeže, potřebné odkazy, dokumenty, aktuality, kontakty na členy VV a komise s jejich
kompetencemi. JE POTŘEBA, ABY VŠICHNI VEDOUCÍ DRUŽSTEV, BYLI
ZAREGISTROVÁNI K ODBĚRU NOVINEK na www.rsstblansko.cz

8.c. Informace o ekonomických pravidlech a upřesnění
Pavel Gyurgyik informoval o dodržování ekonomických pravidel plateb, nejvíce byl kladen důraz
při posílání plateb na vyplnění názvu oddílů do poznámky platby a do zprávy napsat důvod
platby.Dále informoval o možnosti průběžné kontroly pohybu a plateb na transparentním účtu
RSSTB přes webové stránky svazu, záložka Odkazy/Fio banka.

8.d. Evidenční poplatky
Od platby evidenčních poplatků jsou osvobozeni hráči, za které byl uhrazen poplatek na sezonu
2020/21. Poplatky za nově evidované hráče je třeba uhradit dle postupu uvedeného v
ekonomických pravidlech RSSTB. Poplatky za hráče, kteří nebudou evidování v sezoně 2021/22
se nevrací.
Návrh schváleny poměrem hlasů 28(pro)-0(proti)-0(zdržel se).
8.e. Vklady do soutěží
Vzhledem k tomu, že minulou sezonu soutěže neproběhly, vklady do soutěží na sezonu
2021/22 se neplatí.
Pokud oddíl přihlásil méně družstev než v sezóně 2020-21 platba vkladů do soutěže
nepřihlásivších se družstev se nevrací.
Návrh schváleny poměrem hlasů 28(pro)-0(proti)-0(zdržel se).

10. Diskuse
Obsah a informace podané a probrané před zahájením diskuse byla dostatečně podnětné,
takže v diskusi nebyl projednáván již žádný další podnět.
11. Usnesení
Návrhová komise přednesla návrh usnesení z jednání Aktivu oddílů RSSTB.
Usnesení bylo schváleno hlasováním v poměru hlasů 27(pro)-0(proti)-0(zdržel se).

12.Závěr
Pavel Gyurgyik poděkoval všem přítomným za účast a jednání v 18:35 ukončil.

Zapsal: Miroslav Kyrz

…………………………..

Ověřil: Jindřich Mládek

…………………………

Jiří Kadlec

………………………..

