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Zápis z Aktivu oddílů spolku RSST Blansko, z.s. 

konané dne 9. 9. 2022 

 
 
 
Aktiv oddílů byl svolán dne 9. 9. 2022 předsedou spolku Pavlem Gyurgyikem dle podmínek 

stanovených ve stanovách a zúčastnily se jí osoby uvedené na připojené listině přítomných.  

 
 
Program Aktiv oddílů: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu aktivu 

3. Volba členů mandátové a návrhové komise volba zapisovatele 

4. Schválení jednacího řádu Aktivu oddílů  

5. Zpráva o činnosti za uplynulé období 

6. Zpráva o činnosti komisí RSST Blansko 

7. Schválení čerpání rozpočtu za rok 2021 

8. Zpráva o plnění rozpočtu za rok 2022 

9. Schválení rozpočtu za rok 2023 

10. Volba předsedy a člena revizní komise 

11. Informace k následující sezóně – Komise mládeže- OBTM, STK, OP 

12. Diskuse 

       13. Usnesení, závěr 

  

1. Zahájení 

 Předseda pan Pavel Gyurgyik přivítal všechny přítomné a přednesl program Aktivu.  

2. Schválení Programu Aktivu 

Navržený program byl  schválen  hlasováním  v  poměru   25 (pro) -0 (proti) -0 (zdržel 
se). 

3. Volba členů mandátové a návrhové komise volba zapisovatele 

Mandátová komise:  Kamba Stanislav, Ostrý Jan,  hlasování  25(pro)-0(proti)-0(zdržel se). 
Návrhová komise:  Vintr Pavel, Písařík Michal,  hlasování  25(pro)-0(proti)-0(zdržel se). 
Zapisovatelem byl navržen: Sedlák Zdeněk,  hlasování  25(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 25 delegátů.  Aktiv oddílů 
je tedy usnášeníschopný. Nezúčastnili se zástupci oddílů: Velké Opatovice, Rohozec, 
Kuničky omluven byl oddíl Voděrady. 

4. Schválení Jednacího řádu Aktivu 

Jednací řád,  byl  schválen  hlasováním  v  poměru   25 (pro) -0 (proti) -0 (zdržel se). 
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5.  Zpráva o činnosti za uplynulé období 

Předseda pan Pavel Gyurgyik přednesl zprávu ze sezóny 2021-22, zhodnotil průběh 

sezóny, výsledky a postupující a sestupující z jednotlivých regionálních soutěží.  

6.  Zpráva o činnosti komisí RSST Blansko  

VV RSSR Blansko se za uplynulou sezónu scházel na pravidelných jednáních. 

Předsedové jednotlivých komisí přednesli stručné zprávy. 

7.  Schválení čerpání rozpočtu za rok 2021 

Předseda pan Pavel Gyurgyik v rozdané tabulce účastníkům aktivu přednesl plnění 

rozpočtu za rok 2021 se ztrátovou bilancí, zejména způsobenou nemocí covid-19, kdy 

v příjmové části nejsou předpokládané finance. 

8.  Zpráva o plnění rozpočtu za rok 2022 

Předseda pan Pavel Gyurgyik v rozdané tabulce účastníkům aktivu přednesl plnění 

rozpočtu za rok 2022 s přebytkem před zaplacením doškolení rozhodčích, školením 

rozhodčích a školením trenérů. Bylo navrženo změnit nastavení v náhledu na transparentní 

internetový účet na až jeden rok zpět (tzn. aktuální rok + 1). Zajistí pan Pavel Gyurgyik. 

9.  Schválení rozpočtu na rok 2023 

Předseda pan Pavel Gyurgyik informoval o rozpočtu na rok 2023 a rozdal přítomným 

tabulku předpokládaných příjmů a nákladů na rok 2023. Rozpočet dle předložené tabulky je 

ztrátový.   

Pro vyrovnaný rozpočet bylo navrženo navýšení vkladů do soutěží z 200,-Kč za 

družstvo na 500,- Kč. O tomto návrhu aktiv hlasoval.  

Hlasováním o navýšení vkladů do soutěží,  v  poměru   24 (pro) - 1 (proti) -0 (zdržel 

se), bylo schváleno navýšení vkladu do soutěží na 500,- Kč od příštího roku. 

Další z návrhů bylo zavést podvojné účetnictví, při kterém je možné čerpat dotace od 

CASTu. Tento návrh byl po diskuzi zamítnut z důvodu velkých výdajů za účetnictví. 

Následně proběhla diskuze o investování přebytku (každoročního zůstatku) peněz 

(cca. 90 000,- Kč) z účtu RSST Blansko. Návrh přednesl p. Vintr.  

Dalším z návrhů bylo získání sponzorů pro jednotlivé regionální soutěže s možností 

pojmenování soutěže podle sponzora. 

Dále byla dána možnost zpoplatnění přestupů v rámci regionu.  

Rozpočet na rok 2023 byl schválen za podmínky, že bude vyrovnaný.  
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10.  Volba předsedy a člena revizní komise 

Předseda pan Pavel Gyurgyik informoval aktiv, že předseda revizní komise p. Zdeněk 

Křepela byl zvolen do VV RSST Blansko, a odstoupil z funkce předsedy revizní komise.  

Z tohoto důvodu proběhla volba nového předsedy revizní komise. Předsedou revizní komise 

v souladu se schválenými stanovami byl zvolen pan Stanislav Kamba.                                       

Hlasováním poměru 25(pro) –0(proti) -0(zdržel se) 

 

Členem revizní komise v souladu se schválenými stanovami  byl zvolen pan Bořek Šmerda.                                         

Hlasováním  v  poměru   25 (pro) -0 (proti)  -0 (zdržel se). 

11.  Informace k následující sezóně – Komise mládeže- OBTM, STK, OP 

Předseda STK pan Zdeněk Sedlák informoval o nových důležitých změnách ve vedení 

jednotlivých soutěží, následně p. Vladimír Švancara upřesnil důvody, které k těmto změnám 

vedli a co od těchto změn VV RSSTB očekává.  

Proběhla diskuze o pátečních hracích termínech. Hlasováním v poměru 19 (pro) - 5 

(proti)  - 1 (zdržel se), nebyl pátek schválen jako oficiální hrací termín (tzn., je možné ho 

rozporovat a oddíly pro páteční hrací termín musí uvést i náhradní termín na sobotu nebo 

neděli).  

  Dále se hlasovalo o zapsání řádného termínu na STISu nejpozději 14dní nebo 7dní 

před oficiálním hracím termínem. Hlasováním pro 14denní termín v poměru 4 (pro) - 21 

(proti)  - 0 (zdržel se). Výsledkem hlasování je, že nejpozději ve čtvrtek v 20:00 týden před 

oficiálním hracím termínem domácí oddíl uvede na STISu termín odehrání utkání.   

12.  Diskuze 

V diskuzi se vzhledem k diskuzím v předcházejících bodech programu už nikdo nezapojil. 

13.  Usnesení, Závěr 

  Návrhová komise přednesla návrh usnesení z jednání Aktivu oddílů RSSTB. Usnesení 

bylo schváleno hlasováním v poměru hlasů 25(pro)-0(proti)-0(zdržel se).  

 Pavel Gyurgyik poděkoval všem přítomným za účast a jednání v 19:15 ukončil.  

Zapsal: Zdeněk Sedlák …………………………..  

Ověřil: Zdeněk Křepela …………………………  

Jiří Kadlec ……………………….. 

Předseda pan Pavel Gyurgyik 

 
  

 


