
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ  VALNÉ  HROMADY  OSST ZLÍN , spolek                             Zlín     8. 9. 2021 

Termín Valné hromady spolku OSST Zlín byl z důvodu celostátní pandemie nemoci Covid 19 stanoven na 8. 9. 

2021 v salonku hotelu Garni ve Zlíně (17.00-19.30 hod.) 

Jednání se zúčastnilo 16 zástupců z 26 oddílů a 4 členů výkonného výboru. Volf Jiří, Výmola Antonín, Výmola 

Tomáš, Žmolík Pavel, Bezděková Gabriela. 

Schůzi řídil předseda Výkonného výboru Volf Jiří, do předsednictva byl zvolen místopředseda Výmola Antonín, 

který prováděl zápis z tohoto jednání a volba mandátové komise, kde byl zvolen Antonín Kolomazník a Darek 

Zatloukal. 

Volf Jiří provedl zahájení VH a seznámil zúčastněné s programem VH.  

1 Volf Jiří zhodnotil práci výkonného výboru od poslední Valné hromady v roce 2020.  

2 Zprávu o činnosti STK za uplynulou sezónu přednesl Výmola Tomáš.  

3 Zprávu o činnosti komise rozhodčích a trenérů přednesl Žmolík Pavel. 

4 Volf Jiří přečetl zprávu o činnosti komise pro mládež, kterou zpracoval Surý Patrik (ze zdravotních 

důvodů absentoval na VH) 

5 Ekonomickou část OSST Zlín vyhodnotil Výmola Antonín. Dále Výmola Antonín představil nový 

rozpočet na sezonu 2021/22, který byl schválen plným počtem 20 hlasů. 

6 Volf Jiří seznámil VH s plánem činnosti na sezónu 2021/2022 a to včetně plánovaných opatření 

proti možným problémům vztažených k nemoci covid-19. Byla podrobně rozebrána kritéria, které 

musí pořadatel dodržet při pořádání mistrovských utkání, vycházející z nařízení MZ ČR. 

 

Diskuze: 

1 Mládež – Všem přítomným bylo oznámeno, že i pro letošní rok je plánován projekt „Putovní trenér“ ve 

spolupráci s Pavlem Vítkem a Petrem Polákem. Podrobnosti a veškeré informace budou dále 

projednávány s vedoucími mládeže 

2 Proběhla diskuse na téma prováděných školení trenérů licence D. Bylo vysvětleno, že tato licence není 

pro účely mládeže povinná, jen doporučená. 

3 Pokračování diskuse pro pořadatelské povinnosti s ohledem na COVID-19. VV bude interaktivně 

reagovat na možné problémy s uzavřením heren tím, že se bude snažit vypomoci nabídnutím 

alternativních prostor. 

4 Pavel Vidlář vznesl požadavek na ponechání platnosti potahů a míčků dle září aktuální sezóny až do 

jejího konce. Návrh byl přijat a podroben hlasování, které bylo plným počtem hlasů schváleno (dále viz 

usnesení VH) 

 

 

Zápis provedl Pavel Žmolík    

 

Kontrolu zápisu provedl Volf Jiří 

 


