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U S N E S E N Í   
 

Konference Moravskoslezského svazu stolního tenisu, konané dne 5. června 2021 

 

 
Konference MSSST k formálnímu zajištění průběhu jednání schválila: 

 navržený program jednání 

 jednací a volební řád Konference MSSST 2021 

 mandátovou komisi ve složení:  Vladimír Lesník, Ivo Pavlínek 

 volební komisi ve složení:  Radim Petr, Zdeněk Manda 

 návrhovou komisi ve složení:  Otakar Bednář, Petr Synek 

 zapisovatel: ing. Luděk Vařák 

 

Konference MSSST bere na vědomí: 

 zprávu o činnosti za uplynulé období přednesenou předsedou VV MSSST Jiřím Olbrichtem  

 zprávy odborných komisí zaslaných před konferenci delegátům a zveřejněných na WEBu 

 zprávu místopředsedy VV MSSST Vladimírem Lesníkem o čerpání rozpočtu za sezonu 2020/2021 

 zprávu mandátové komise, která konstatuje, že Konference MSSST je usnášeníschopná, neboť ze 

41 pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím je přítomno 24 delegátů tj. 58,5%. 

 

Konference MSSST volí: 

na volební období 2021 až 2025 

 Výkonný výbor ve složení:  

 Jiří Olbricht  – předseda  – nar. 15.11.1953 

 Miroslav Henžel   – nar. 24.04.1968 

  Otakar Bednář   – nar. 22.05.1962 

  ing. Luděk Vařák   – nar. 22.06.1960 

  Petr Synek   – nar. 10.03.1975 

  (23 hlasů – pro, 0 hlasů – proti, 1 hlas – zdržel se)  

 

Konference MSSST schvaluje: 

 čerpání rozpočtu MSSST za sezónu 2020/2021 

 návrh rozpočtu MSSST pro sezónu 2021/2022 

 p. Synka a p. Henžela, jako delegáty na řádnou Konferenci ČAST 2021 

 změny a doplnění článků Stanov MSSST 

o 2.2. odst. a) organizuje, řídí, koordinuje a metodicky usměrňuje podle platných stanov, 

předpisů a nařízení MSSST a vyšších svazů sportovní činnost ve stolním tenisu na území 

Moravskoslezského kraje. Za tímto účelem deleguje pravomoci potřebné k zajištění čin-

nosti v dané oblasti na subjekty dle svého uvážení. 

 

o 11.2. Jménem MSSST jedná Výkonný výbor MSSST, který navenek zastupuje předseda a 

místopředseda z titulu své funkce každý samostatně, případně jiný pověřený člen Výkon-

ného výboru MSSST v rozsahu jeho písemného zmocnění. Právní jednání, která jsou či-

něna písemnou formou, činí předseda nebo místopředseda každý samostatně. 
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o 8.4. doplnění o odst. d) Jedna osoba může na konferenci vykonávat maximálně 3 hlasy. Ví-

ce než jeden hlas na konferenci může jedna osoba vykonávat pouze v případě, kdy zastupu-

je více osob, které jsou oprávněny účastnit se konference s hlasem rozhodujícím podle to-

hoto článku. 

 

Konference MSSST ukládá: 

 

 VV MSSST svolat v lednu 2022 schůzi se zástupci OSST, RSST a MěSST a na ní provést volbu 

delegátů na řádnou konferenci ČAST 

 Statutárnímu orgánu MSSST provést změny ve spolkovém rejstříku 

 

 

 

 

 

 

 

Za návrhovou komisi: p. Bednář Otakar, p. Synek Petr     dne 6. června 2021 


