Zápis z jednání konference – JčŠS
konané dne 16. 9. 2017
Přítomni: Dle prezenční listiny
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konference byla zahájena v 10,10
Ad1) zahájení provedl za VV JčŠS L. Sýkora, návrh na řídícího - L. Sýkora – Schváleno
nadpoloviční většinou delegátů
Přednesla se informace o přítomnosti na konferenci: Přítomno 30 delegátů z 47
pozvaných tj. 64%. Pro jakýkoliv návrh je zapotřebí 16 hlasů
Program jednání:
1. Zahájení konference JčŠS a volby řídícího konference
2. Volba pracovních komisí
3. Zpráva mandátové komise
4. Komentář ke „Zprávě o činnosti VV a komisí“
5. Komentář ke „Zprávě o hospodaření“
6. Zpráva revizní komise
7. Návrh rozpočtu JčŠS na rok 2018 a čl. příspěvků
a plánu činnosti JčŠS na r. 2018
8. Návrh na předsedu JčŠS, členy VV JčŠS a členy
revizní komise JčŠS
9. Návrh na delegáty konference ŠSČR 2018

předseda VV JčŠS
řídící konference
předseda MK
předseda VV JčŠS
hospodář VV JčŠS
předseda RK JčŠS
řídící konference
předseda VV JčŠS
předseda VV JčŠS

10. Diskuse k předloženým materiálům 4 - 9
11. Zpráva mandátové komise
12. Volba předsedy JčŠS, členů VV JčŠS a členů
revizní komise JčŠS
13. Volba delegátů na konferenci ŠSČR 2018
14. Zpráva volební komise
15. Zpráva návrhové komise
Hlasování o předložených materiálech
16. Zakončení konference

předseda MK
předseda VK
předseda VK
předseda VK
předseda NK
předseda VV JčŠS

Ad2) konference řídil p. Sýkora
Provedena volba pracovních komisí - Komise mandátová se spojila s volební.
- mandátová a volební a návrhová komise ve složení
Mareš, Streďák, Bartoš
- návrhová komise ve složení
Zikmund, Hostaša, Černík
- zapisovatel konference
Sýkora
Proběhlo schválení programu konference a komisí, tak jak bylo navrženo
Schváleno nadpoloviční většinou delegátů
Ad3) Zpráva mandátové komise, počet delegátů se zvýšil na 31. Ke schválení usnesení je
zapotřebí stále 16 hlasů.
Ad4) Zprávu VV JčŠS přednesl p. Sýkora. Zprávu doplnil p. Hejda za STK, p. Havlíček za
KM, Durchan za KR. V diskusi byly vzneseny námitky hlavně proti obsahu zprávy za KM,
konkrétně proti vnášení osobních antipatií do materiálu KM a nemístného osočování
oddílu pracujícího s mládeží. Ke zprávě STK byla vznesena poznámka apelující na včasné
publikování Rozpisu soutěží družstev a povinnost oddílů oznámit příp. neúčast v soutěži

v dostatečném předstihu před koncem přestupních termínů. Zprávy o činnosti VV, STK a
komise rozhodčích vzaty na vědomí. Zpráva KM neschválena a odsouhlaseno odstranění
z webu JŠS.
Ad5) Zprávu o hospodaření JčŠS za rok 2016 a stávající část roku 2017 doplnil L. Sýkora
a V. Šindelka. Schválena většinou přítomných.
Ad6) Zpráva revizní komise byla shrnuta L. Sýkorou. Schválena většinou přítomných.
Ad7) Návrh plánu činnosti na r. 2018 a Návrh rozpočtu - byl samostatně vydán,
okomentoval řídící - plán činnosti je dán položkami rozpočtu. V rozpočtu na rok 2018
zůstává zachována výše krajských čl. příspěvků na úrovni příspěvků ŠSČR
tj. u snížené sazby 75,- Kč a u základní sazby 150,- Kč a dětská – 20,- Kč pro hráče do 10
let. Původně navržený rozpočet byl konferencí upraven doplněním položky pro školení
rozhodčích a trenérů a úpravou výše dotace na pořádání krajského přeboru dospělých a
juniorů. Oba materiály schváleny nadpoloviční většinou delegátů.
Ad8) Byl VV JčŠS předložen návrh na předsedu JŠS a členy VV.
Ad9) Byl řídícím předložen návrh na delegáty konference ŠSČR
Ad10) Diskuse byla vedena průběžně ke každému bodu. Dále diskutována práce KTCM:
V diskusi vystoupili Bartoš, Lacina, Novotný, Havlíček, Sýkora, Odehnal, Hejda, Černík.
Předmětem byl požadavek podpory talentovaných mladých hráčů reprezentujících na
úrovni mistrovství Evropy a výše. Bylo konstatováno, že dle aktuálních pravidel KTCM
nelze hradit z prostředků KTCM. Bylo navrženo a přijato usnesení zmocňující VV
operativně vyčlenit z rozpočtu částku na podporu výše uvedené podpory talentované
mládeže.
Ad11) Zpráva mandátové komise - Přítomno 30 delegátů z 47 pozvaných tj. 64%. Pro
jakýkoliv návrh je zapotřebí 16 hlasů
Ad12-13) Volba:
Předseda JŠS – Ladislav Sýkora, členové VV JčŠS – Martin Hejda, Milan Durchan,
Vladimír Šindelka a Michal Novotný - Schváleno nadpoloviční většinou delegátů
Volba delegátů na konferenci ŠSČR 2018
Sýkora, Bernáth, Odehnal, náhradníci Hostaša, Durchan
Schváleno nadpoloviční většinou delegátů
Ad14-15) Zpráva volební a návrhové komise
Zrekapitulovány výsledky voleb a schválení usnesení
Ad13) Závěr provedl předseda JčŠS - poděkoval za účast a náměty
Schůze skončila v 12,00 hod.
Dále pokračovala Losovací schůze
Zápis zpracoval: Ladislav Sýkora

