STŘEDOČESKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU
Zápis ze schůze VV
ze dne 30. 5. 2019 na Strahově

Přítomni členové VV:

T. Nekola, T. Pachman, J. Grill, H. Valentová, V. Kulich,
L. Kouřil

Přítomni členové STK: J. Kopřiva, M. Hataš
Přítomni členové KMTM: J. Glogar
Přítomni členové KR: K. Sláčalová
1. Kontrola plnění úkolů z poslední schůze
Úkol č. 1/2019 splněn
Úkol č. 2/2019 splněn
Úkol č. 3/2019 splněn
Úkol č. 4/2019 splněn
Úkol č. 5/2019 splněn
Úkol č. 6/2019 splněn
Úkol č. 7/2019 splněn
Úkol č. 8/2019 splněn
Úkol č. 9/2019 splněn
Úkol č. 10/2019 prodloužen, možnost vkládání on-line zápisů bude dobrovolná
od sezóny 2020/2021
Úkol č. 11/2019 splněn
Úkol č. 12/2019 splněn, bylo zjištěno, že regiony Příbram a Mělník úhradu na
základě Směrnice č. 2/2014 neprovedly. T. Nekola vyzve dlužné regiony ke
splnění své povinnosti do 31.8.2019, Úkol č. 19/2019.
Úkol č. 13/2019 splněn
Úkol č. 14/2019 splněn
Úkol č. 15/2019 splněn
Úkol č. 16/2019 splněn, povinnost nahrávání souhlasů se zpracováním
osobních údajů byla následně zrušena rozhodnutím VV ČAST
Úkol č. 17/2019 splněn
Úkol č. 18/2019 splněn
2. Činnost KMTM, nové projekty, tréninkové kempy, školení trenérů
- Předsedkyně KMTM H. Valentová informovala VV STSST o dalších
plánovaných tréninkových kempech mládeže v rámci kterých budou proškoleni
noví trenéři licence C. Je přihlášeno více než 50 zájemců o licenci ze
Středočeského kraje a Prahy.
- H. Valentová dále informovala o finální přípravě a nominacích na Letní
olympijské hry dětí a mládeže (LODM) v Liberci.
- KMTM navrhuje k 31.7.2019 zrušit Směrnici č. 1/2017 Dotace pro hráče
mládeže dle umístění na celostátním žebříčku a Směrnici č. 3/2014 Dotace pro
oddíly na mládež dle umístění na krajském OPEN Tour mládeže. Důvodem je
zvýšená podpora hráčů umístěných na republikovém žebříčku a plánovaná
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podpora regionů krajským svazem. Obě směrnice byly hlasováním 6-0-0
zrušeny.
Na základě žádosti J. Kopřivy bylo, z důvodu včasné rezervace herny,
přislíbeno pořadatelství 2. kola Středočeské OPEN Tour mládeže 2019/2020
Královu Dvoru dne 28.10.2019.
VV odsouhlasil alokaci ve výši 100tis. Kč pro přímou podporu do oddílů. Systém
a pravidla nároku bude zveřejněn do 31.8.2019. Úkol č. 20/2019, T. Nekola,
H. Valentová
KMTM na základě představení nových aktivit podpory regionů na Konferenci
STSST vypracuje metodiku a podmínky podpory regionálním svazům. Úkol
č. 21/2019, H. Valentová, J. Glogar do 15.8.2019. Podpora bude z 1/3
materiální (míčky) a ze 2/3 finanční. Regionální svazy budou zasílat projekty
s vlastním spolufinancováním, které budou KMTM vyhodnocovány a následně
VV STSST schváleny. Z rozpočtu STSST na tyto projekty bude alokována
částka ve výši 150 tis. Kč.
Od sezóny 2019/2020 bude Středočeská OPEN Tour opět přístupná i juniorům
a kapacita přihlášených byla navýšena na 160 účastníků/turnaj. Rozpis bude
zveřejněn do 31.8.2019, Úkol č. 22/2019, H. Valentová, K. Sláčalová
Termínová listina mládeže bude vydaná do 31.7.2019 Úkol č. 23/2019,
H. Valentová, V. Kulich

3. Zpráva hospodáře o stavu účetnictví (včetně účetnictví RSST pod
Středočeským krajem)
- T. Pachman přednesl zprávu o stavu účetnictví za rok 2019. Čerpání probíhá
dle stanoveného rozpočtu.
- T. Pachman dále informoval o obdržené dotaci ve výši 50 tis. Kč z fondu
hejtmanky Středočeského kraje na přípravu reprezentantů Středočeského kraje
na LODM v Liberci.
- Na ČAST byly zaslány 3 projekty s žádostí o dotaci v celkové výši 220 tis. Kč
4. Hodnocení sezóny 2018/2019
Na základě vyhodnocení dotazníku Hodnocení sezóny 2018/2019 a rozhodnutí
VV STSST se bude od nadcházející sezóny hrát do 10. bodu i v KS 2. třídy. V play
off/out se bude nadále hrát v termínu SO-NE a 3. zápas následující víkend.
5. Ostatní
- Do 15.7.2019 bude vydán žebříček mládeže Středočeského kraje, Úkol č.
24/2019, V. Kulich, K. Sláčalová
- Do 30.6.2019 bude na webu Středočeského svazu vyvěšen nový Soutěžní řád
s Dodatkem č. 7 a seznam schválených potahů a míčků, Úkol č. 25/2019,
L. Kouřil
- Středočeský svaz sjednocuje design formulářů a Směrnic. Nové formuláře se
začnou používat od nové sezóny, Směrnice budou upraveny do 31.7.2019,
Úkol č. 26/2019, L. Kouřil, T. Nekola
- J. Grill informoval o budoucím možném využití ELO žebříčku v našem kraji. VV
bude sledovat jednání ČAST k využívání tohoto systému.
- Termínová listina bude vydána do 15.6.2019, Úkol č. 27/2019, J. Grill
Zapsal: T. Nekola

