ČESKÁ ASOCIACE STOLNÍHO TENISU
CZECH TABLE TENNIS ASSOCIATION
160 17, Praha 6, Zátopkova 100/2, pošt. schránka 40
www.ping-pong.cz , e-mail: ctta@cstv.cz fax: +420 220 513 597

U s n e s e n í konference ČAST konané 2. dubna 2011 v Praze
Konference ČAST k formálnímu zajištění průběhu jednání
Schválila
Program jednání
Jednací řád Konference ČAST 2011
Volební řád s úpravou čl. 17 (zvolení kandidátů nadpoloviční většinou přítomných)
Pracovní předsednictvo ve složení: Botek, Jirásek, Špaček, Janda, Kleprlík
Mandátovou komisi ve složení: Chyba, Kozák, Olbricht
Návrhovou komisi ve složení: Klátil, Kotil, Veselka
Volební komisi ve složení: Matlach, Dolejší, Bajtler
Dále:
Konference ČAST bere na vědomí:
1. Zprávu mandátové komise, která konstatuje, že konference ČAST je usnášeníschopná neboť
ze 45 pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím je přítomno 39 delegátů tj. 86,7%
2. Zprávu předsedy VV ČAST o činnosti za období od minulé konference konané dne
16.5.2010 a zprávu o plnění rozpočtu roku 2010
3. Zprávu DR o činnosti za období od minulé konference
4. Zprávu arbitrážní komise o činnosti za období od minulé konference
5. Předložený rámcový návrh rozpočtu na rok 2011
6. Zprávu volební komise o kandidátech na předsedu DR p. Zdeňka Jiráska, členy DR Víta
Ratajského, Lindy Ivanové, Alice Roubalové, Karla Karlovského a kandidaturu Zbyňka
Špačka na předsedu ČAST a jeho týmu ve složení Petr Bohunský, Jan Brothánek a Nikolas
Endal
Konference ČAST schvaluje:
Čerpání rozpočtu za rok 2010
Kvótu 45 delegátů s hlasem rozhodujícím pro konferenci ČAST 2012
Změnu stanov ČAST v článcích 4. a 21.
4. Členství
Odst. č. 4.1. o text: ………….oddíl provozuje svou činnost. Po přijetí oddílu (klubu,
zájmové skupiny) za řádného nebo dalšího člena ČAST se členy ČAST stávají i
členové tohoto oddílu (klubu, zájmové skupiny).
21. Právní subjektivita
Odst. 21.2. Právní úkony, které jsou činěny písemnou formou činí předseda samostatně
nebo místopředseda s jedním dalším členem výkonného výboru
Návrh nového soutěžního řádu s platností od 15.5.2011 s těmito úpravami:
a) Doplnit čl. 114.5…………….mít potvrzení adresáta o převzetí emailu (nestačí
automatická odpověď)
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b) Doplnit čl. 460.04 ………..než na kterých je hráč uveden na základu soupisky
mateřského oddílu a …………… a provézt případnou úpravu jiných článků, kterým by
to mohlo odporovat.
Konference ČAST Volí:
1. Předsedu ČAST p. Zbyňka Špačka
a jeho tým ve složení: p. Nikolase Endala, p. Petra Bohunského, p. Jana Brothánka
2. Předsedu dozorčí rady p. Zdeňka Jiráska
3. Členy DR: p. Víta Ratajského, pí. Lindu Ivanovou, p. Karla Karlovského, pí. Alici
Roubalovou
Konference ČAST ukládá:
1. Nově zvolenému VV
a) předložit delegátům a DR upřesněný rozpočet pro rok 2011 do konce května 2011
b) operativně řešit problém bezplatného servisu zajišťovaného krajskými sdruženími
ČSTV na základě smluv o součinnosti, které byly vypovězeny k 30. 4. 2011
c) Rozhodnout o rozdělení finanční dotace krajským a regionálním svazům na základě
zvýšené dotace ČAST (například zrušením části odvodů z evidenčních poplatků ve výši
60,-Kč na ČAST dle návrhu KSST Olomouc).
d) Vyhodnocení fungování RCM a SCM v sezóně 2010/11. Na základě této analýzy pak
připravit nová kritéria fungování RCM a SCM s přihlédnutím k tomu, zda RCM mají
vůbec své další opodstatnění. K tomuto projednání budou přizváni zástupci stávajících
SCM
e) Jmenovat a pověřit vybranou pracovní skupinu úpravou soutěžního řádu ve smyslu
návrhu arbitrážní komise do příští konference.
f) Zajistit potřebnou informovanost o změnách Soutěžního řádu mezi činovníky
v oddílech, mezi rozhodčími i dalšími zájemci.
2. Všem složkám ČAST :
Dodržovat ustanovení schváleného Soutěžního řádu a nečinit výjimky ze stanovených termínů, názvů
soutěží, podmínek pro zařazování na soupisky a dalších předpisů majících vliv na návaznost soutěží a
účasti v nich.

V Praze dne 2.4.2011
Za návrhovou komisi Klátil, Kotil, Veselka
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