Valná hromada JčKSST z.s.

České Budějovice 16.11.2017

Zápis z Valné hromady JčKSST z.s.
konané 16.11.2017 v Českých Budějovicích
Místo jednání: salonek restaurace Čéčova 26, České Budějovice
Čas jednání: 18.00 – 20.30 hod.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení
Volba mandátové a návrhové komise
Schválení programu
Zpráva předsedy VV
Zpráva hospodáře
Zpráva předsedy STK
Zpráva předsedy KM
Zpráva předsedy KR
Zpráva předsedy TMK
Diskuze ke zprávám
Schválení usnesení
Závěr

Průběh:
1. Zahájení – provedl předseda Pavel Hložek
2. Volba mandátové a návrhové komise
Mandátová a volební komise - navrženi: Mátl Ladislav, Krýsl Jiří, Werner Zdeněk – komise
schválena jednomyslně
Kontrola usnášeníschopnosti dle počtu přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím:
pozváno 62, přítomno 16 delegátů
Podle stanov JčKSST z.s. platí, pokud není přítomna na začátku nadpoloviční většina delegátů,
usnáší se Valná hromada po 20 min. od zahájení prostou většinou přítomných delegátů – Valná
hromada je po této lhůtě usnášeníschopná, prezenční listina je přílohou zápisu
3. Schválení programu – návrh na doplnění stanov JčKSST o možnost registrovat RSST jako pobočný
spolek JčKSST (Mátl) – bylo dohodnuto, že tento bod bude projednán v bodě různé, současné
stanovy tento postup neumožňují. Pokud budou mít jednotlivé RSST o tuto registraci zájem, je
třeba změna stanov JčKSST.
4. Zpráva předsedy VV – Pavel Hložek, shrnul činnost VV od poslední Valné hromady 24.11.2016,
konalo se celkem 8 jednání VV, probíhají dlouhodobé soutěže dospělých a turnaje mládeže
Hodnocení činnosti KCTM, příspěvek 30 tis. Kč na činnost KCTM v roce 2017 od ČAST, bude
vyúčtován do konce roku.
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5. Zpráva hospodáře – Radek Húska, viz přiložená zpráva. V roce 2016 náklady 446.879 Kč, výnosy
439.290 Kč, ztráta 7589 Kč – schváleno Valnou hromadou
Stav finančních prostředků JčKSST k 16.11.2017 je v příloze tohoto zápisu.
Do 15.12.2017 bude vyúčtována dotace ČAST ve výši 30.000 Kč na provoz KCTM a 77.700 Kč na
činnost JčKSST.
6. Zpráva předsedy STK – Martin Duspiva předložil zprávu ústně
7. Zpráva předsedy komise mládeže – Pavel Kortus ml. předložil zprávu ústně
8. Zpráva předsedy TMK – Josef Jungvirt se omluvil z účasti na VH, zaslal zprávu písemně, zprávu
přednesl předseda Hložek
9. Zpráva předsedy komise rozhodčích – Pavel Mleziva se omluvil z jednání, zpráva nebyla
předložena
10. Diskuse ke zprávám – písemné zprávy jsou přílohou tohoto zápisu. Účastníci vzali na vědomí
zprávy členů VV JčKSST.
Z další diskuze vyplynuly úkoly pro VV JčKSST, které jsou uvedeny v soupisu usnesení Valné
hromady.
 Radek Fišer diskutoval ke koncepci KCTM na rok 2018, jeho financování – vytvořit v rozpočtu
JčKSST finanční rezervu, ze které bude KCTM pravidelně financováno
 Další diskuze: vložit přehled trenérů a rozhodčích na STIS, uspořádat školení pro trenéry
licence C – vyhlásit min. pro 8 zájemců
 Na jaře 2018 uspořádat školení rozhodčích licence C, najít vhodný objekt vybavený PC a
připojením k internetu, vyhlásit na začátku 03/2018, dále zjistit stav rozhodčích licence
K v regionech, nabídnout RSST možnost školení
 Doplnit stanovy JčKSST o možnost vzniku pobočného spolku (zejména RSST), návrh úpravy
stanov provede Mátl a předloží k projednání VV JčKSST
11. Soupis usnesení – návrh přednesl Ladislav Mátl, předseda návrhové komise
Soupis usnesení je přílohou tohoto zápisu, pro hlasovalo 16 přítomných účastníků VH
12. Závěr
Konference byla zakončena ve 20:30 hod.
V Českých Budějovicích 7.12.2017

Zapsal Pavel Hložek

Ověřil Radek Húska
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Soupis usnesení Valné hromady JčKSST z.s.
konané dne 16.11.2017 v Českých Budějovicích
Delegáti Valné hromady
I.

Schvalují
 Program Valné hromady JčKSST z. s.
 Jmenování mandátové a návrhové komise ve složení: Mátl
Ladislav, Krýsl Jiří, Werner Zdeněk

II.

Berou na vědomí






III.

Zprávu předsedy VV
Zprávu hospodáře
Zprávu předsedy STK
Zprávu předsedy KM
Zprávu předsedy TMK

Schvalují
 Účetní uzávěrku JčKSST, z.s. za rok 2016.

IV.

Ukládají VV JčKSST
 Vytvořit koncepci KCTM pro rok 2018 – činnost, financování
 Uspořádat školení pro trenéry licence C – vyhlásit min. pro 8
zájemců
 Uspořádat školení rozhodčích licence C – vyhlásit na začátku
03/2018, dále zjistit stav rozhodčích licence K v regionech,
nabídnout RSST možnost proškolení
 Doplnit stanovy JčKSST, z.s. o možnost vzniku pobočného spolku
(zejména RSST), návrh připraví Ladislav Mátl
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Schvalují tento soupis usnesení jako platný

Přednesl: Pavel Hložek, předseda VV JčKSST z.s.
Zapsal: Pavel Hložek, předseda VV JčKSST z.s.
Ověřil: Radek Húska, hospodář VV JčKSST z.s.
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