
 

 
 

ZÁPIS  Z  JEDNÁNÍ  VV  KSSTPK  –  Chrudim  29.11. 2018   
Zápis č.1/2018-2019 

 
Přítomni : K. Štarman, T. Příhoda, J. Volhejn, M. Foltýn, R. Baťa, O. Jányš 
 
1.   Členům VV byla sdělena informace o dotační politice pro kraje od ČAST a jejím naplnění v rámci 
KSSTPK. Veškeré materiály, smlouvy a faktury se ze strany KSSTPK odesílají a budou odesílat generálnímu 
sekretáři ČAST a ekonomovi PKS ČUS tak, aby mohly být zohledněny a vyúčtovány ve prospěch KSSTPK 
v rámci roku 2018 za aktivity mládeže /tyto získané prostředky jsou postupně přeúčtovány na oddílové účty 
pořadatelů BTM, KCM apod./ 
 
2.   Členům VV byla sdělena informace o nutnosti vypracování rozpočtu výdajů KSSTPK na mládež v roce 
2019, který – po zpracování a schválení – bude zaslán na ČAST s tím, aby mohly pořadatelské oddíly na 
mládežnické akce z dotací MŠMT a ČAST čerpat peníze opět v roce 2019. Tento rozpočet může být v průběhu 
kalendářního roku 2019 samozřejmě upravován. 
  
3.   Členové VV projednali situaci v soutěžích dospělých /DM, KS A, KS B/ na návrh STK KSSTPK. 
Konkrétně se jednalo o několik utkání v rámci DM a KS A, kde vzniklo podezření, že utkání nebyla odehrána. 
Členové VV pověřili předsedu STK, aby k utkáním, kde tato pochybnost vznikla, byly vyžádány originální 
zápisy o utkání a tyto byly zaslány na adresu předsedy STK. Členové VV rovněž doporučili, aby si předseda 
STK vyžádal písemné vyjádření /stanovisko/ vedoucích družstev k inkriminovaným utkáním. Toto musí 
proběhnout vše v souladu s předpisy stolního tenisu a zájmy sportu.  
 
4.   Na základě rozhodnutí všech členů VV KSSTPK bylo STK KSSTPK nařízeno dopracování rozpisu soutěží 
dospělých pro sezónu 2018/2019 ve smyslu možné kontroly účasti družstev na utkání. Kdokoli ze zúčastněných 
naplní povinnost družstev na počátku utkání pořídit fotografický záznam nastoupených členů zúčastněných 
družstev utkání. Tento materiál posléze bude zaslán /e-mailovou poštou nebo přes telefon na adresu STK nebo 
rozpisem stanovených funkcionářů STK KSSTPK/. Podrobnější podmínky budou stanoveny v dodatku rozpisu 
soutěží dospělých 2018/2019.  
  
5.   Členové VV pověřují předsedu STK a předsedu Kml vypracováním rozpisů KP jednotlivců mužů i žen, 
mládeže a družstev mládeže pro sezónu 2018/2019. Vzhledem k situaci v minulých letech v pořadatelství – 
výběru pořadatele – pro KP mužů a žen pověřuje VV KSSTPK pořadatelstvím KP mužů a žen Sokol 
Chrudim. Další přebory a pořadatelé se určí rozhodnutím VV KSSTPK, a to právě s přihlédnutím na využití 
sportovní haly Sokola Chrudim a k termínovým možnostem i nutnostem.    

 
6.   VV doporučuje, aby KR a TMK vyhlásily v sezóně 2018/2019 možnost uspořádání školení trenérů licence 
C pod záštitou KSSTPK, pouze však v případě dostatečného zájmu členů z Pardubického kraje. Dále poté VV 
doporučuje, aby KR a TMK byly nápomocny s vyhlášením školení trenérů licence D pod záštitou regionálních 
svazů, za předpokladu zájmu regionálních svazů a jejich členů.  
 
Za VV KSSTPK zapsal  Karel Štarman, předseda VV   v.r. 
                              


