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Ostravě

Z Á P I S
z mimořádné Konference Městského svazu stolního tenisu Ostrava,
konané dne 6. prosince 2015 od 16.30 hod v zasedací místnosti č. 59 Sportovního areálu TJ Ostrava
Delegáti s hlasem rozhodujícím (28)
Přítomni (24):
předseda MěSST…………………………………..Marian Hájko
členové VV MěSST……………………………….pp. Henžel, Moldřík, Turay, Vavrečka
19 zástupců oddílů hrajících soutěže řízené MěSST
Omluveni (4):
TJ Baník Mariánské Hory ( oddíl hrající soutěže řízené MěSST)
Sokol Klimkovice ( oddíl hrající soutěže řízené MěSST)
- Salesiánský dům dětí a mládeže Ostrava-Zábřeh (oddíl hrající soutěže řízené MěSST)
TJ Sokol Nová Bělá ( oddíl hrající soutěže řízené MěSST)
HOSTÉ: dle prezenční listiny
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení, schválení programu, jednacího řádu a volba pracovního předsednictva
Volba mandátové a návrhové komise
Info předsedy a místopředsedy ke znění nových stanov MěSST Ostrava
Diskuse
Volba znění nových stanov MěSST Ostrava
Zpráva návrhové komise – schválení usnesení Konference
Závěr jednání Konference

ad 1) Zahájení Konference MěSST provedl z pověření VV MěSST p. Hájko, jež současně dále řídil její
průběh jednání. Nechal schválit navržený program a jednací řád Konference – jež byl schválen
jednomyslně. Pozvánky na tuto mimořádnou konferenci byly zaslány všem oddílů e-mailem a také byla
pozvánka na mimořádnou konferenci zveřejněna na oficiálních www.stránkách MěSST Ostrava.
ad 2) Delegáty konference byli jednohlasně zvoleni tito členové pracovních komisí konference:
mandátová komise…………………….pp. Turay, Hinšt
návrhová komise…………………..……pp. Henžel, Šlachta
ad 3) Info k novému znění stanov podali předseda MěSST p. Marian Hájko a místopředseda MěSST p.
Miroslav Henžel. Návrh nového znění obdrželi všichni zástupci oddílu 14 dní před konáním konference.
ad4) Dotazy byly zodpovězeny na „místě“.
ad 5) Nové znění stanov, které je součástí tohoto zápisu jednohlasně odsouhlasili všichni přítomní zástupci
oddílů.
PRO: 24
PROTI: 0
ad 6) Předseda mandátové komise přednesl svoji zprávu ve které konstatoval, že z 28 pozvaných
delegátů s hlasem rozhodujícím je přítomno 24, což představuje účast ve výši 85,7% a tudíž
„konference je usnášeníschopná“.
Dále předseda návrhové komise předložil ke schválení návrh Usnesení konference.
Toto usnesení schválili všichni přítomní zástupci oddílů s „hlasem rozhodujícím“
PRO: 24
PROTI: 0

Delegáti konference MěSST odsouhlasili „jednohlasně“ toto usnesení konference:

U S N E S E N Í konference Městského svazu stolního tenisu,
konané dne 6. prosince 2015
A/

Konference

s c h v a l u j e :

Nové znění stanov Městského svazu stolního tenisu Ostrava

Zapsal: Marian Hájko, 6. 12. 2015

Ověřil: Miroslav Henžel, 7. 12. 2015

