
Zápis valné hromady ze dne 24.4.2019 

1) Na valné hromadě je přítomno celkem 18 delegátů z oddílů, 3 členové výkonného výboru a 3 

hosté. Celkem 9 oddílů se nezúčastnilo. Přivítání s účastníky a zahájení valné hromady 

proběhlo v pořádku. Všichni účastníci byli seznámeni s body k řešení.  

Valná hromada je díky 63% účasti delegátů usnášeníschopná. 

 

2) Změna jednacího řádu 

Jiří Volf informoval delegáty o návrhu změny jednacího řádu. 

 

3) Schválení jednacího řádu.  

Hlasování:  21 pro  

          0 proti 

žádný delegát se nezdržel hlasování 

Všichni delegáti souhlasili s návrhem bez námitek. 

 

4) Volba předsedy a místopředsedy valné hromady.  

Návrh:  Jiří Volf – předseda 

 Antonín Výmola – místopředseda  

Hlasování:  21 pro  

          0 proti 

žádný delegát se nezdržel hlasování 

 Všichni delegáti souhlasili s návrhem bez námitek. 

5) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

Návrh:  Jiří Šuráň – zapisovatel  

 Jiří Volf – ověřovatel zápisu 

Hlasování:  21 pro  

          0 proti 

žádný delegát se nezdržel hlasování 

 Všichni delegáti souhlasili s návrhem bez námitek. 

6) Volba mandátové komise. 

Návrh: Patrik Surý 

Tomáš Výmola 

Hlasování:  21 pro  

          0 proti 

žádný delegát se nezdržel hlasování 

 Všichni delegáti souhlasili s návrhem bez námitek. 

7) Zpráva předsedy o činnosti VV za rok 2018/19 

O činnosti VV za rok 2018/19 referoval Jiří Volf. Seznámil všechny účastníky s detaily vzniku 

spolku OSST Zlín. Zhodnotil celoroční soutěž Pohár Zlínský švec. Zhodnotil okresní přebory ve 



Slavičíně. Zdůraznil snahu VV o podporu mládeže v co největší možné míře. Připomněl všem 

účastníkům i fakt, že proběhly náborové akce na trenérské a rozhodcovské licence. 

 

8) Zpráva STK. 

Zprávu STK přednesl předseda STK Tomáš Výmola. Seznámil účastníky o sestupech a 

postupech v soutěžích. Všechny soutěže dle STK proběhly bez problémů. Po přečtení zprávy 

STK proběhlo předání pohárů vítězům jednotlivých okresních soutěží. Byli oceněni i 

nejúspěšnější jednotlivci v těchto soutěžích. 

 

9) Zpráva úseku mládeže 

Zprávu přednesl Patrik Surý. Zdůraznil snahu VV o velkou podporu mládeže a zatraktivnění 

soutěží pro mládež.  

 

10) Zpráva úseku trenérů 

Zprávu přednesl Jiří Šuráň. Uvedl současné počty trenérů v okrese. VV bude oddíly 

informovat o možnostech školení.  

 

11) Zpráva úseku rozhodčích 

Zprávu přednesl Jiří Volf. Uvedl současné počty rozhodčích v okrese. VV bude oddíly 

informovat o možnostech školení. 

 

12) Zhodnocení financí za rok 2018/19 

Zprávu přednesl Antonín Výmola. Rozpočet za rok 2018/19 skončil v kladných číslech. 

 

13) Návrh rozpočtu pro rok 2019/20 

Návrh přednesl Antonín Výmola. Rozpočet pro rok 2019/20 počítá se ztrátou 25000kč. 

Hlasování:  21 pro  

          0 proti 

žádný delegát se nezdržel hlasování 

Rozpočet pro rok 2019/20 byl schválen. 

 

14) Plán činností VV pro rok 2019/20 

Plán činností přednesl Jiří Volf. Seznámil účastníky o možnosti opět hrát okresní pohár, jehož 

název zatím není znám. Seznámil i o plánu nově vzniklého meziokresového turnaje žen. 

Seznámil se změnami týkajících se okresních přeborů. Opět zdůraznil snahu o podporu 

mládeže a zopakoval taktéž snahu o s tím související náborové trenérské a rozhodcovské 

akce.  Informoval o změnách ve spolku a změně webu. Taktéž informoval, že VV bude 

fungovat jako doposud a scházet se minimálně 1x za měsíc. 

 

 

 

 

 

 

 



15) Diskuze 

Diskuzi odstartoval svým projevem p.Brymus. Informoval o zákulisí vzniku spolku. Informoval 

taktéž o možnostech dotací prostřednictvím programu – „Můj klub“. 

A) Prvním bodem diskuze bylo zhodnocení finále poháru Zlínský švec a turnaje TOP 4 

mládeže. Obě soutěže byly hodnoceny kladně, bylo proneseno několik návrhů na jejich 

zlepšení. Systém poháru Zlínský švec na 2 porážky se osvědčil. 

B) Druhým bodem diskuze byl navrhovaný meziokresový turnaj jednotlivců. Navrhovaný 

květnový termín se spíše nesetkal s úspěchem, naopak z řadu delegátů byl navrhnut 

termín zářijový. Bude oddílům rozeslána anketa, zda má smysl se snažit tento trunaj 

uspořádat. 

C) Třetím bodem diskuze byly změny ve spolku OSST. 

D) Čtvrtým bodem diskuze byl návrh na skladbu okresních soutěží, konkrétně 4. a 5.třídy.  

Delegáti byli spíše nakloněni zachovat současný formát – tedy s 5.třídou.  

E) Pátým bodem diskuze byla snaha o vymýcení neodehraných zápasů. Byl přednesen návrh 

na zasílání fotek z nástupů každého zápasu společně se zápisem o utkání. Někteří 

delegáti byli pro, několik delegátů bylo naopak razantně proti. S tímto souviselo i téma 

diskuze o nahlášení STK o nedostavení se k utkání předem. Delegáti se shodli, že pokud 

tým nahlásí, že se k utkání nedostaví, neměl by být finančně pokutován a výsledek by měl 

být pouze kontumován ve prospěch soupeře. Tým, který se nedostaví, navíc nedostane 

do tabulky žádný bod. 

F) Posledním bodem diskuze bylo projednání, zda oddílům vyhovovaly mezery v soutěži. 

Toto bylo vyhodnoceno, že tento systém může VV zachovat i pro nastávající sezónu. 

 

16) Návrh a schválení usnesení valné hromady OSST Zlín. 

Návrh usnesení přednesl Jiří Volf. 

Hlasování:  21 pro  

          0 proti 

žádný delegát se nezdržel hlasování 

 Všichni delegáti souhlasili s návrhem bez námitek. 

17) Závěrem si vzal slovo předseda VV Jiří Volf. Diskuzi zhodnotil za velmi plodnou. Poté všem 

delegátům poděkoval za účast a proběhlo rozloučení. 


