
Zápis schůze VV OSST Zlín ze dne 21. 8. 2019 

 

Účastníci: Jiří Volf, Tomáš Výmola, Gabriela Bezděková, Patrik Surý. 

 

1. Složení a rozlosování okresních tříd a poháru Zlína 

 

a) VV schválil herní kalendář pro následující sezónu.   

b) Rozlosování poháru Zlína bude provedeno na pravidelné schůzi VV dne 4. 9. 2019. 

c) V páté okresní soutěži bude zrušena povinnost odehrání vzájemných utkání dvou družstev 

stejného oddílu do termínu 31.10. z důvodu čtyřkolové formy soutěže a nejnižší okresní třídy. 

 

2. Návrh směrnice – odměny a náhrady 

V následující sezóně opět nebudou členové VV placeni paušálními tarify (vyjma předsedy STK). Budou 

však doplněny návrhy odměn za aktivní pracovní činnosti. 

VV byl předložen návrh směrnice č. 1/2019, obsahující výčet činností a jejich ohodnocení, dále 

metodika vyúčtování cestovních náhrad. Tato směrnice bude ještě oficiálně upravena a finální verze 

bude předložena k oficiálnímu schválení na říjnové schůzi VV. 

Směrnice č. 2/2019, obsahující náhrady pro mládež, byla odsouhlasena s tím, že částka příspěvku na 

pronájem herny na domácí zápas se stanovila ve výši 200 kč, cestovné na venkovní zápasy zůstává dle 

původního návrhu ve výši 5 kč/km. Tato směrnice bude také po úpravě představena k finálnímu 

odsouhlasení na říjnové schůzi VV. 

Výkonný výbor schválil návrh na zvýšení měsíční odměny pro předsedu STK nově ve výši 3000 kč + 

náklady 15% daně z příjmu, celkem 3450 kč počínaje měsícem září 2019. 

3. Organizace členů výkonného výboru 

VV byl přednesen návrh na převzetí hospodářské agendy členkou Gabrielou Bezděkovou, která 

s návrhem souhlasí. Ostatní členové VV rovněž tento návrh podpořili.  

Dne 21. 8. 2019 ve VV dále na vlastní žádost oficiálně ukončil působení Jiří Šuráň. Na jeho místo byl 

VV představen nový kandidát Pavel Žmolík, který převezme obě agendy, rozhodčí i trenéry. VV 

nového člena odsouhlasil s odkladem do následující schůze VV dne 4. 9. 2019, do kdy bylo možno 

uvést další možné kandidáty. 

4. Okresní přebory - pokuty 

VV rozhodl, že okresní přebory dospělých ani v této sezóně nebudou pokutovány oddíly za neúčast a 

nebudou stanovené žádné povinné kvóty. 

 

Termín další schůze VV je stanoven na 4. 9. 2019 


