
M  oravsko  S  lezský     S  vaz     S  tolního     T  enisu     v     Ostravě

U S N E S E N Í  
konference Moravskoslezského svazu stolního tenisu, konané dne 14. června 2014

A.      Konference MSSST bere na vědomí  :

1. Zprávy o činnosti podané předsedou MSSST p. Olbrichtem, předsedou STK p. Henželem, předsedou KM p.
Bednářem, předsedou TMK a KR p. Pavlínkem a sekretářem MSSST p. Vařákem. 

2.  Zprávu o hospodaření v sezóně 2013/2014 podanou hospodářem svazu ing. Lesníkem. 

3. Zprávu o výsledcích kontroly hospodaření MSSST k 31. 12. 2013, provedené revizní komisí MSSST 27. 1.
2014, přednesl jediný přítomný zástupce revizní komise p. Bajtek. 
Kontrola hospodaření MSSST v období od 1. 1. 2014 do 31. 5. 2014, včetně zůstatku v pokladně a na účtu
MSSST k 31.  5.  2014,  byla provedena zástupcem RK p.  Bajtkem.  Závady nebyly nezjištěny.  Protože ale
revizní komise nebyla usnášeníschopná, nebyla zpráva o výsledcích této kontroly přednesena. 

B.      Konference MSSST schvaluje:

1.   Čerpání rozpočtu MSSST za sezonu 2013/2014.

2. Návrh rozpočtu MSSST pro sezónu 2014/2015.

3. Změnu úhrad startovného na KBTM 2014/2015. Pořadatelé nadále budou vybírat startovné ve výši 50,- Kč za
účastníka.  MSSST po  skončení  posledního  KBTM,  následně uhradí  vysílajícím oddílům,  klubům,  částku
rovnající se počtu účastí jejich členů (50,- Kč/účastníka) na jednotlivých turnajích. Úhrada startovného bude
poskytnuta pouze těm oddílům,  klubům,  u nichž dosáhne součet  částky za jejich hráče na všech KBTM
za celou sezónu min. 500,- Kč.

4. Použití stávajících, celuloidových míčků do konce sezóny 2014/2015.

5. Po provedené kooptaci VV MSSST, pana Luďka Vařáka do VV jako sekretáře MSSST 
 

C.      Konference MSSST ukládá:

1. VV MSSST svolat v  lednu 2015 schůzi se zástupci OSST, RSST a MěSST a provést volbu delegátů na konfe-
renci ČAST. 

2. Konference ukládá předsedovi RK, aby zajistil dokončení a projednání výsledků kontroly RK v nejbližším
možném termínu a o výsledcích podal zprávu VV MSSST.

     Za návrhovou komisi: p. Bednář, p. Hájko

     14. června 2014
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