USNESENÍ Z KONFERENCE
REGIONÁLNÍ SVAZU STOLNÍHO TENISU MĚLNÍK
konané dne 11.června 2019 v Neratovicích

Zástupci oddílů s hlasem rozhodujícím (33), z toho přítomni (20).
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schválení programu konference
Schválení účetní závěrky za rok 2018
Projednání návrhu rozpočtu na sezónu 2019/2020
Informace z konference Středočeského svazu stolního tenisu
Informace o školení trenérů licence C
Vyhodnocení soutěží za sezónu 2018/2019
Volba členů výkonného výboru a členů komise STK na další období
Systém soutěží pro sezónu 2019/2020

ad 1) Zahájení Konference RSST Mělník provedl dosavadní předseda VV p. Josef Čekal,
který řídil její průběh. Vyhotovením zápisu a počítáním hlasů při hlasování byli pověřeni
p. Pavel Kovařík a p. Michal Kostrhoun. Účastníci konference schválili navržený program
jednomyslně. Pozvánky na tuto konferenci byly zaslány e-mailem všem vedoucím družstev
oddílů RSST Mělník a pozvánka na konferenci byla také zveřejněna na oficiálních webových
stránkách svazu.
PRO: 33

PROTI: 0

ad 2) P. Michal Kostrhoun informoval účastníky konference o účetní závěrce účetnictví RSST
Mělník za kalendářní rok 2018.
ad 3) P. Pavel Kovařík jménem VV představil návrh rozpočtu RSST Mělník na sezónu
2019/2020. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný, příjmy a výdaje jsou plánovány ve výši
85 000,- Kč. Po skončení sezóny 2019/2020 budou reálné příjmy a výdaje prezentovány
na konferenci RSST Mělník v roce 2020. Navržený rozpočet byl přijat všemi přítomnými
zástupci oddílů a je součástí tohoto usnesení jako příloha.
PRO: 33

PROTI: 0

ad 4) P. Josef Čekal a p. Pavel Kovařík přednesli informace z konference Středočeského
svazu stolního tenisu, která se konala 30. května 2019 v Praze. Náš regionální svaz zastupoval
p. Josef Čekal.
ad 5) P. Pavel Kovařík informoval zástupce oddílů o školení trenérů licence C, které se konalo
v neratovické sportovní hale ve dnech 7. - 9. června 2019. Za náš okres se školení zúčastnilo
12 zástupců a díky tomu se rozšířil počet trenérů licence C v našem okrese na 14. Návrh, aby
byl všem novým trenérům uhrazen poplatek za školení ve výši 600,- Kč byl jednomyslně
přijat všemi přítomnými zástupci oddílů.
PRO: 33

PROTI: 0

ad 6) Pí. Alena Ovsenáková a p. Jan Košatý přednesli zprávy o vyhodnocení regionální
soutěží mládeže a dospělých za uplynulý ročník 2018/2019.
ad 7) Letošní konference byla volební, a proto byli zvoleni noví členové Výkonného výboru
(VV) a Sportovně-technické komise (STK). Vzhledem k tomu, že nebyli protikandidáti
k navrženým zájemcům o práci ve VV a STK, bylo na další 4 roky zvoleno jednohlasně nové
vedení našeho svazu a členové STK.
PRO: 33

PROTI: 0

Výkonný výbor (VV)
Předseda: Josef Čekal
Místopředseda a předseda STK: Jan Košatý
Hospodář svazu: Michal Kostrhoun
Metodická komise pro mládež, trenéry a rozhodčí: Pavel Kovařík a Svatopluk Pour
Sportovně-technická komise (STK)
Předseda: Jan Košatý
Členové: Alena Ovsenáková, Marek Gecašek, Petr Brož, Jiří Karas
ad 8) Vzhledem k předpokládanému rozšíření počtu týmů hrajících v regionální soutěžích
dospělých, byly diskutovány možné varianty uspořádání soutěží. Hlasováním byl většinově
přijat následující návrh systému soutěží pro sezónu 2019/2020. V případě, že by se do
regionálních soutěží přihlásilo právě 27 nebo 28 týmů, bylo odsouhlaseno, že v takovém
případě dojde k jednoletému rozšíření RP_1 na 14 účastníků a 13 resp. 14 účastníků bude
v RP_2. V případě kdy se přihlásí 29 týmů nebo více, rozdělí se regionální soutěže na tři
soutěže. Předseda STK dostal za úkol do 30. června 2019 připravit a zaslat všem oddílům
návrh soutěží na sezónu 2019/2020.
PRO: 31

PROTI: 2

Dne 15. června 2019
Zapsal: Pavel Kovařík
Ověřil: Jan Košatý
Schválil: Josef Čekal

Příloha: Návrh rozpočtu RSST Mělník na sezónu 2019/2020

