Zápis ze zasedání členské schůze KST Kunštát konané dne 2. 4. 2016
Název spolku:
Sídlo spolku:
Doba zasedání:
Místo zasedání:
Svolavatel:
Způsob svolání:

Klub stolního tenisu Kunštát, z.s.
Zámecká 303, 679 72 Kunštát
2. 4. 2016 od 19h
Restaurace Myslivna, Sychotín
Miloš Štaud, předseda klubu
Pozvánkou mailem

Průběh zasedání:
1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti. Členská schůze (dále jen ČS) je usnášení schopná. Přítomno
14 z 19 členů starších 18-ti let.
2. ČS schválila předložený program jednání:
a. Volba předsedy zasedání
b. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
c. Volby předsedy, výboru a revizní komise spolku
d. Schválení hospodaření za rok 2015
e. Sportovní činnost spolku
f. Změna názvu spolku.
g. Schválení nových stanov spolku.
h. Skutečnosti zapisované do spolkového rejstříku.
i. Diskuze.
Hlasování:
Pro 14
Zdržel se:
0
Proti

0

3. Členská schůze schválila tyto činovníky:
a. předseda zasedání – Miloš Štaud
b. zapisovatel – Petr Sojka st.
c. ověřovatelé zápisu – Josef Unčovský, Miroslava Klein
Hlasování:
Pro 11
Zdržel se:
3
Proti 0
4. Členská schůze (dále jen ČS) schválila složení volební a mandátové komise ve složení: Jan Hrubý,
David Michele a Pavel Nejedlý.
Hlasování:
Pro 11
Zdržel se:
3
Proti 0
5. ČS schválila volbu členů výboru aklamací.
Hlasování:
Pro 14
Zdržel se:
0

Proti

0

6. ČS zvolila za předsedu aklamací volbou Miloše Štauda.
Hlasování:
Pro 13
Zdržel se:
1
Proti 0
7. ČS zvolila za hospodáře aklamací Bohumíra Podsedníka.
Hlasování:
Pro 13
Zdržel se:
1
Proti 0
8. ČS zvolila za tajemníka aklamací Petra Sojku st.
Hlasování:
Pro 13
Zdržel se:
1
Proti

0

9. ČS zvolila do revizní komise KST Josefa Bočka, Josefa Unčovského a Miroslava Kleina.
Předsedou byl zvolen Miroslav Klein.
Hlasování:
Pro 11
Zdržel se:
3
Proti 0

10. ČS schválila hospodaření KST stavy:
1.1.2015
Stav pokladny:
5.291,-Kč
Stav účtu:
27.185,-Kč
Celkem:
32.476,-Kč
KST hospodařil se ziskem 4.740,-Kč
Stav pokladny k 2.4.2016:
Hlasování:
Pro 14

6.411,-Kč
Zdržel se:
0

31.12.2015
5.837,-Kč
31.379,- Kč
37.216,- Kč

Proti

0

11. ČS schválila ústní hodnocení z kontroly revizní komise.
Hlasování:
Pro 14
Zdržel se:
0
Proti

0

12. ČS byla seznámena s nutností úhrad nákladu na provoz haly (úklid, energie) ve výši cca 100.000,-Kč
ročně. KST díky uzavřené smlouvě s Městem Kunštát získává na tento náklad příspěvek.
13. ČS byla seznámena s odkupem pozemku pod halou od Města Kunštát.
14. ČS byla seznámena s podmínkami získané dotace na nahrávací stroj a další vybavení ve výši
45.000,-Kč. Dokrytí dotace bylo zajištěno příspěvkem od Města Kunštát.
15. ČS oceňuje vzájemně výhodnou spolupráci mezi KST, ZŠ a MŠ Kunštát a Městem Kunštát a kvituje
finanční výpomoc a dotace od Města Kunštát.
16. ČS zhodnotila sportovní činnost za sezónu 2015/16
„D“ družstvo zhodnotil kapitán Josef Unčovský. Družstvo bylo účastníkem OS II a skončilo na 10. místě.
Do družstva se v průběhu sezóny zapojili i nejlepší hráči přípravky. Většinu zápasů ze starších odehráli B.
Podsedník a J. Hrubý.
„C“ družstvo zhodnotil zástupce kapitána David Michele. Slabá účast hráčů na trénincích. Družstvo bylo
účastníkem OS I a skončilo na 7. místě. David Michele 2. místo v OS I – 85,94%.
„B“ družstvo zhodnotil jeho vedoucí Martin Polák. Družstvo bylo účastníkem RP III a skončilo na 3. místě
a postoupilo do RP II. Velká účast na trénincích. VH schvaluje 500,-Kč na občerstvení družstva
v souvislosti s postupem do vyšší soutěže.
„A“ družstvo zhodnotil jeho vedoucí Petr Sojka st. Družstvo bylo účastníkem RPII a skončilo na 7. místě.
Postup do první šestky utekl o bod. Družstvo hrálo většinu zápasů v základní sestavě. Všechna družstva
v RP II na vysoké úrovni.
Turnaj o pohár Města Kunštátu – byl uspořádán 13. ročník. Vítězem Petr Krása ml. Účast 46 hráčů.
Nejlepším hráčem KST byl Pavel Nejedlý na 3. místě. Na rok 2017 bylo rozhodnuto o zastropení na max.
úroveň hráčů RP I + pozvaní hráči.
Turnaje pro děti – byly uspořádány dva turnaje. Vánoční turnaj vyhrál Filip Macháček. Velikonoční turnaj
vyhrál Marek Krása.
Tréninky dětí – zajišťovali Petr Krása ml. a David Michele. Na tréninky chodilo 8-12 dětí. K tréninkům se
hodně využívá nahrávací stroj. Klub se bude snažit získat dotaci pro trenéry dětí. KST oceňuje práci všech,
kteří se do tréninků mládeže zapojují.
Klubový turnaj – byl uspořádán 4. ročník klubového turnaje. Účastnilo se 10 hráčů. Vítězem se stal Pavel
Nejedlý, který ve finále porazil Josefa Bočka st. 3:1.

Závěrečný turnaj – účast 9 hráčů. Vítězem se stal Petr Sojka st., který ve finále porazil Pavla Nejedlého
3:0.
ČS projednala možnost posílení družstev o nového hráče Josefa Kvíčalu hráče ČKD Blansko, který
v Kunštátě staví dům a od podzimu bude v Kunštátě bydlet. ČS jednomyslně souhlasí s přestupem hráče do
KST. Všichni si od přestupu slibují zkvalitnění tréninků, zlepšení výkonnosti našich hráčů a zlepšení
výsledků všech družstev. Vzhledem k tomu, že Josef Kvíčala v sezóně 2015/16 neodehrál žádný zápas, bude
moci být napsán na soupisce všech družstev (mimo „B“ družstvo v případě startu ve stejné soutěži jako „A“
družstvo).
17. Sportovní cíle na příští rok, vedoucí družstev, složení družstev:
„A“ družstvo – RP II, cíl postup do RP I, kapitán Petr Sojka st.
„B“ družstvo – RP II, udržet a porazit „A“ družstvo, kapitán Martin Polák
„C“ družstvo – OS I, postup do RPIV
„D“ družstvo – OS II, postup do OS I
Družstva budou složena a kapitáni C a D družstev vybráni po poradě hráčů před začátkem sezóny.
18. ČS schválila příspěvek p. Podsedníkové za vedení účetnictví za rok 2015 ve výši 500,-Kč.
Hlasování:
Pro 13
Zdržel se:
1
Proti 0
19. ČS schválila úhradu nákladů pro vedoucí družstev za sezónu 2013/14 ve výši 500,-Kč mimo Petra
Sojky st. a Josefa Unčovského, kteří se příspěvku vzdali.
Hlasování:
Pro 13
Zdržel se:
1
Proti 0
20. ČS schválila sazbu cestovného na rok 2016/17 ve výši 4,-Kč/km.
Hlasování:
Pro 14
Zdržel se:
0
Proti 0
21. ČS schválila výši členských příspěvků na rok 2016 následovně:
Dospělí členové 200,-Kč
Dospělí nově přijatí 1000,-Kč
ČS schválila podmínku pro vstup do klubu aktivní zapojení uchazeče do sportovní činnosti klubu. Členství
bude schvalováno až po prověření člena.
Mládež do 18-ti let nečlenové 200,-Kč
Mládež do 18-ti let členové 0,-Kč
Příspěvky budou uhrazeny hospodáři do konce října 2016.
Hráči – nečlenové budou mít stejné podmínky jako členové, tj. zaplatí příspěvek 200/rok.
Hlasování:
Pro 14
Zdržel se:
0
Proti 0
22. Přijetí nových členů do KST
Žádná žádost o přijetí člena nebyla přijata.
23. Vystoupení členů z KST – zrušení členství
Žádný člen své členství neukončil.

a)
b)
c)
d)

24. Změna názvu klubu, stanovy
Petr Sojka st. přednesl informace o změnách dle nového občanského zákoníku. Nutnost schválení změny
statutu klubu na spolek.
ČS schvaluje nový název spolku - Klub stolního tenisu Kunštát, z.s.
ČS schvaluje sídlo spolku – Zámecká ul. 303, Kunštát 679 72
ČS schvaluje nové stanovy spolku předložené podle programu zasedání a pověřuje Miloše Štauda k uložení
stanov do sbírky listin spolkového rejstříku.
Členská schůze pověřuje Miloše Štauda k podání návrhu na zápis skutečností zapisovaných do spolkového
rejstříku.
Hlasování:

Pro 13

Zdržel se:

1

Proti

0

25. Webové stránky klubu
ČS schválila náklady na provoz webových stránek (www.kstkunstat.cz), webhositng + doména stojí 894 Kč
včetně DPH/rok.
26. Diskuse
Vedoucí družstev mají v příští sezóně za úkol neprodleně hlásit hospodáři cestovné k mistrovským zápasům.
Bude zajištěno nové uskladnění sítěk. Zdůrazněna nutnost zajištění dozoru na tréninku mládeže osobou
starší 18-ti let.
27. Závěr

Zapsal dne 2.4.2016: Petr Sojka st.

………………..

Ověřovatelé zápisu: Josef Unčovský

………………..

Miroslav Klein

………………..

Miloš Štaud

………………..

Předseda spolku:

