Zápis z Konference ZKSST ze dne 18.6.2018
Účast: pozváno 43 delegátů, přítomno 20 delegátů tj. 46,5%
Začátek posunut o půl hodiny a Konference je usnášeníschopná podle stanov ( čl. 8 bod 9 ) a podle jednacího řádu (
bod. 5 )
Přítomni byli všichni členové VV, jako host byl přítomen předseda ČÁST Zbyněk Špaček.

Program jednání konference:
1. Konferenci zahájil, delegáty a hosty přivítal předseda ZKKST Michal Janík. Jako předsedající konference byl
zvolen místopředseda ZKSST Zdeněk Votava.
2. Konference schválila předložený program konference a jednací řád konference.
3. Konference schválila pracovní předsednictvo ve složení: Michal Janík – předseda, Zdeněk Votava –
řídící, Mgr. Karel Zahradníček – člen.
4. Konference schválila mandátovou komisi ve složení: Dagmar Koušová, Alois Hadaš.
5. Konference schválila návrhovou komisi ve složení: Dušan Kubeš, Adam Závada.
6. Předseda a místopředseda ZKSST předali poháry a diplomy pro vítěze dlouhodobých soutěží uplynulé
sezóny.
7. Předseda ZKSST Michal Janík přednesl zprávu ve které informoval přítomné delegáty o činnosti VV ZKSST za
uplynulé období.
8. Konference vyslechla zprávu komise STK a komise mládeže Mgr. Karla Zahradníčka. Pan Zahradníček
zhodnotil uplynulou sezónu a informoval o stavu krajských soutěží. Dále informoval o KrBTM a podpory
mládeže kterou ZKSST zajištuje.
9. Konference vyslechla zprávu komise rozhodčích Dagmary Koušové. Ta informovala o nových školeních
rozhodčích licence K které sama vede. Dále o plánovaných termínech školení rozhodčích.
10. Konference vyslechla zprávu trenérsko-metodické komise Zdeňka Votavy. Zdeněk Votava vyzval trenéry ze
Zlínského kraje s licencí „A“ a „B“ s žádostí o prezentaci a účasti na školení
a doškolení trenérů.
11. Konference si vyslechla a schválila zprávu předseda ZKSST Michala Janíka o čerpání rozpočtu ZKSST, z.s. za
rok 2017.
12. Konference schválila předložený návrh rozpočtu ZKSST, z.s. na sezónu 2018-2019 (1. 6. 2018 – 30. 5. 2019).
Nově bude rozpočtován na sezónu ne za rok.
13. Předseda ZKSST informoval o změnách v navýšení evidenčních poplatků požádal zástupce klubů o kontrolu a
doplnění informací v registru.
14. Konference byla informována panem Zbyňkem Špačkem o problematice GDPR a činnosti a součinnosti ČAST
s krajskými svazy.
15. V diskuzi odpovídali členové VV ZKKST a předseda ČAST na dotazy delegátů.
16. Konference schválila návrh usnesení návrhové komise.
17. Předseda ZKSST poděkoval delegátům a hostům za účast a ukončil konferenci.

Michal Janík
předseda ZKSST

