Zápis Volební Valné Hromady MSKe konané dne 10.12.2021

Zápis z Volební Valné hromady Moravskoslezského svazu Karate, z.s.
konané dne 10.12.2021 od 17:00 hod. do hod.
v prostorách ZŠ M. Kudeříkové 1143/14 ( klubovna) Havířov - Město

Přílohy:

Program:

č. 1 Prezenční listina
č. 2 Protokol o hlasování členů Výkonného Výboru
č. 3 Volební protokoly Výkonného Výboru MSKe

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení Valné hromady
Doplnění a schválení programu VH
Volba mandátové a návrhové komise
Zpráva mandátové komise
Volba zapisovatele
Schválení jednacího řádu VH
Dodatečné schválení VV v době od vypršení mandátu,
předložení všech dokumentů schválených/ podepsaných VV
v době od vypršení mandátu (od 1.1.2020)
8. Zpráva o činnosti předsedy MsKe
9. Zpráva místo předsedy MsKe
10. Zpráva o činnosti Sportovně technické komise
11. Zpráva o činnosti Trenérsko metodické komise
12. Zpráva o činnosti úseku rozhodčích
13. Zpráva disciplinární komise
14. Zpráva předsedy kontrolní komise
15. Zpráva o hospodaření MsKe
16. Schválení volebního řádu
17. Volba volební komise
18. Volba Výkonného výboru MsKe – předseda, místopředseda
předseda komise rozhodčích, předseda STK, předseda TMK
předseda Disciplinární komise a ekonoma MsKe
(samostatně-volba Kontrolní komise)
19. Návrh rozpočtu na rok 2022
20. Schválení ekonomické směrnice MsKe
21. Soutěžní kalendář a akce MsKe
22. Různé
23. Diskuse
24. Usnesení VH
25. Závěr
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ad, 1. Zahájení Valné Hromady

a) Valnou Hromadu (dále jen VH) zahájil Předseda MSKe Svatopluk Sekanina
přivítáním účastníků. Poté bylo členy navrženo, aby VH předsedal také p. Sekanina.
b) Poté předsedající přednesl program jednotlivých bodů jednání, kde byly po
společné domluvě dopsány a doplněny body programu. Návrh byl schválen.

ad, 2. Doplnění a schválení programu VH
a) Byly doplněny jednotlivé body programu a to bod:
7. Dodatečné schválení VV v době od vypršení mandátu, předložení všech
dokumentů
schválených/ podepsaných VV v době od vypršení mandátu (od 1.1.2020) a
doplněn bod:
18. o volbu Kontrolní komise dle stanov MSKe.
b) Řídícím VH byl jednomyslně zvolen p. Svatopluk Sekanina
Poté byl bod 2. schválen.

ad, 3. Volba Mandátové a návrhové komise
Předsedou mandátové komise byli zvoleni Jana Bělicová a Lukáš Miklo
Návrh byl schválen
ad, 4. Zpráva Mandátové komise
Zpráva mandátové komise potvrdila usnášení schopnost Valné Hromady MSKe díky
nadpoloviční většině zúčastněných a mandátových hlasů nepřítomných, kteří
zplnomocnili členy zúčastněných plnou mocí s úředně ověřenými podpisy. Poté
potvrdila, že volba orgánů Valné Hromady MSKe může proběhnout dle volebních
pravidel.
Zpráva Mandátové komise byla schválena.
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ad, 5. Volba zapisovatele
Na zapisovatele VH byl navržen p. Lukáš Miklo
Návrh byl schválen.
ad, 6. Schválení jednacího řádu VH
Schválení jednacího řádu bylo provedeno po úpravě bodu 16, kdy se může Valné
hromady zúčastnit za každý subjekt 1 delegát pokud má 10 členů.

ad, 7. Dodatečné schválení VV v době od vypršení mandátu, předložení všech dokumentů
schválených/ podepsaných VV v době od vypršení mandátu (od 1.1.2020)
Po domluvě všech zúčastněných si mohou dokumenty a zápisy z jednání Výkonného
Výboru zástupci členů MSKe vyžádat. Stejně tak ekonomickou směrnici a ekonomickou
zprávu.

ad, 8. Zpráva o činnosti předsedy MsKe
a) Předseda svazu MSKe p. Sekanina přednesl zprávu o fungování a činnosti MSKe za
uplynulé období a hlavně také o nouzovém vedení za období Covid 19, kdy postupně
najíždí svazová činnost a činnost Výkonného Výboru do plnohodnotného a funkčního
stavu.
b) Celá zpráva předsedy svazu bude přiložena v příloze č. 3.
c) Zpráva o činnosti předsedy MsKe byla schválena.

ad, 9. Zpráva místo předsedy MsKe
a) Přednesena zpráva místopředsedy o fungování a platbách oddílů + provádění zkoušek.
b) Zpráva místo předsedy MsKe byla schválena.

ad, 10. Zpráva o činnosti Sportovně technické komise
Zpráva bude dodána do 30ti. dnů od konání valné hromady, momentálně nebyla
přednesena z důvodu náhlé nepřítomnosti.
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ad, 11. Zpráva o činnosti Trenérsko metodické komise
a) Vedoucí trenérsko metodické komise p. Lukáš Miklo přednesl zprávu o školeních TMK
MSKe i seminářích, které vedl sám ve funkčním období do konce roku 2020 a poloviny
roku 2021. Vyzdvihl fungování společného projektu Talentované mládeže Moravy a
Slezska, na kterém se společně podílejí Jihomoravský, Olomoucký a Moravskoslezský
Svaz Karate. Znovu zopakoval, že platnost trenérů svazu je automaticky prodloužena
do dalšího školení TMK MSKe díky nouzovému stavu a poté již vlastní časové absenci
od poloviny roku 2021. Znovu přednesl, že se členové a trenéři MSKe mohou hlásit na
webináře ČSKe, které jsou v gesci TMK ČSKe.
Poté sdělil, že již nebyl schopen z časových důvodů ještě rychle uspořádat alespoň
jedno školení TMK MSKe, kdy byla zdravotní opatření státu uvolněna a také z důvodu,
že se plně začal věnovat rozhodčí kariéře. Tím rezignuje na post vedení TMK MSKe a
bude se ucházet o post Vedoucího úseku rozhodčích MSKe, kde může být
momentálně prosperujícím přínosem.
b) Zpráva o činnosti Trenérsko metodické komise byla schválena

ad, 12. Zpráva o činnosti úseku rozhodčích
a) Vedoucí úseku rozhodčích p. Marek Franta přednesl zprávu o proběhlých školení
rozhodčích za své funkční období. Podotkl, že rozhodčích v MSKe je skutečně málo a
poprosil kluby, aby pomohli a podporovali návrhy nových rozhodčích do
rozhodcovského sboru MSKe, kdy by mohla být prodiskutována a nastavená nová
podpora ať už stávajících, tak nových rozhodčích.
Zúčastnění souhlasili, že se budou snažit úsek rozhodčích
podpořit.
b) Zpráva o činnosti úseku rozhodčích byla schválena.

ad, 13. Zpráva disciplinární komise
a) Zpráva disciplinární komise bude dodána v příloze do 30ti. dnů od konání VH
z důvodu pozdního příchodu vedoucího p. Martina Blatoně. (Rodinné záležitosti)
b) Nárh na dodání zprávy byl schválen.

ad, 14. Zpráva předsedy kontrolní komise
a) Zpráva předsedy kontrolní komise byla podána ústy místopředsedy MSKe p.
Vladimírem Ryskou, který předsedu Kontrolní komise p. Milana Možiešika zastupoval
z důvodu jeho rezignace (zdravotní důvody).
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b) Předseda kontrolní a revizní komise vypracoval před svou rezignací za uplynulé
období 2020 kontrolní zprávu o hospodaření a činnosti MSKe. Na základě
předložených podkladů neshledal pochybení v hospodaření a činnosti MSKe.
c) Nový úsek Kontrolní komise bude volen touto VH.
d) Zpráva předsedy kontrolní komise v zastoupení místopředsedou MSKe p. Vladimírem
Ryskou byla schválena.

ad, 15. Zpráva o hospodaření MsKe
a) Paní Ekonomka pí. Jarmila Bedroňová nemohla být přítomna z důvodu karantény,
proto přednesl zprávu o hospodaření předseda MSKe p. Svatopluk Sekanina.
b) Zpráva bude také písemně dodána v příloze zápisu
c) Zpráva o hospodaření MSKe byla schválena, stejně tak bylo schváleno dodání písemné
zprávy o hospodaření do 30ti. dnů od konání VH.

ad, 16. Schválení volebního řádu
Volební řád byl schválen.

ad, 17. Volba volební komise
a) Do volební komise byli navrženi a schváleni p. Vít Žatka a Jaromír Liberda
b) Volební komise byla schválena

ad, 18. Volba Výkonného výboru MsKe – předseda, místopředseda
předseda komise rozhodčích, předseda STK, předseda TMK
předseda Disciplinární komise a ekonoma MsKe
(samostatně-volba Kontrolní komise)
a) Všichni kandidáti byli voleni návrhy přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím, kteří
odevzdali delegační lístek, anebo byli podpořeni v nepřítomnosti a zastoupení
delegáty s potvrzenou plnou mocí a ověřeným podpisem.
b) Volený kandidát byl vždy osloven, zda se svou kandidátkou souhlasí, či nikoli a dostal
vždy příležitost vyjádřit a přednést své cíle a plány ke své volené funkci.
c) V příloze jsou dodány Volební protokoly k jednotlivým volebním funkcím s počtem
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hlasů a výsledkem zvoleného kandidáta.
 Předseda MSKe
Navržení kandidáti:




Svatopluk Sekanina
Jakub Škoda
Ing. Martin Blatoň

Se sečtenými hlasy – 14 pro, 2 proti a 1 zdrženým hlasem se stal předsedou MSKe

Svatopluk Sekanina
 Místopředseda MSKe
Navržení kandidáti:




Ing. Martin Blatoň
Jakub škoda
Vladimír Ryska Dis.

Se sečtenými hlasy – 11 pro, 1 proti a 5 zdrženým hlasem se stal místopředsedou MSKe

Vladimír Ryska Dis.
 Předseda Komise rozhodčích MSKe
Navržení kandidáti:


Bc. Lukáš Miklo

Se sečtenými hlasy – 16 pro, 0 proti a 1 zdrženým hlasem se stal Předsedou komise
rozhodčích MSKe

Bc. Lukáš Miklo
 Předseda STK MSKe (Sportovně technické komise)
Navržení kandidáti:


Ing. Martin Blatoň
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Se sečtenými hlasy – 15 pro, 1 proti a 1 zdrženým hlasem se stal Předsedou STK MSKe

Ing. Martin Blatoň
 Předseda Tmk MSKe (Trenérsko-metodická komise)
Navržení kandidáti:



Marek Franta
Jana Bělicová

Se sečtenými hlasy – 14 pro, 0 proti a 3 zdrženým hlasem se stal Předsedou TMK MSKe

Marek Franta
 Předseda Disciplinární komise MSKe
Navržení kandidáti:


Jana Bělicová

Se sečtenými hlasy – 16 pro, 0 proti a 1 zdrženým hlasem se stal Předsedou Disciplinární
komise MSKe

Jana Bělicová

 Ekonom MSKe
Navržení kandidáti:


Jarmila Bardoňová

Se sečtenými hlasy – 15 pro, 1 proti a 1 zdrženým hlasem se stal Předsedou Disciplinární
komise MSKe

Jarmila Bardoňová
 Vedení úseku Udělování technické vyspělosti
Navržení kandidáti:
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Vladimír Ryska Dis.

Se sečtenými hlasy – 15 pro, 1 proti a 1 zdrženým hlasem se stal vedoucím Úseku
technické vyspělosti

Vladimír Ryska Dis.
 Vedení kontrolní komise MSKe
Navržení kandidáti:




Miroslav Pjosa
Jakub Škoda
Emil Raschka

Se sečtenými hlasy – 14 pro, 1 proti a 2 zdrženými hlasy se stal vedoucím Kontrolní
komise MSKe

Miroslav Pjosa
Za členy komise si zvolil p. Pjosa:
Zuzana Blatoňová a Emil Raschka
d) Volba členů Výkonného Výboru MSKe byla schválena.
ad, 19. Návrh rozpočtu na rok 2022
a) Návrh rozpočtu na rok 2022 byl přednesen a schválen v částce cca. 200 000.- Kč.
b) Návrh rozpočtu na rok 2022 byl schválen

ad, 20. Schválení ekonomické směrnice MsKe
Ekonomická směrnice MSKe byla schválena viz příloha.

ad, 21. Soutěžní kalendář a akce MsKe
a) Soutěžní kalendář a nabídku termínů podá STK MSKe společně s oddíly, kteří se zapojí
do pořádání soutěží pořádaných pod záštitou MSKe, jako Krajský přebor MSKe a ligy
Karate Beginner, které jsou postupové na MČR. Přítomní zástupci klubů se domluvili,
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kdo by chtěl pořádat výše zmíněné soutěže, a domluvili se, že se budou společně
časově koordinovat tak, aby byl splněn počet soutěží Krajského Přeboru minimálně
jednou a Karate Beginner minimálně 3x do MČR proto, aby byl opět splněn postupový
žebříček závodníků pro MČR 2023.
b) Bod 21 byl schválen.
ad, 22. Různé
a) Byl projednán návrh vkladů a posílání příspěvků na stránky svazu. Pan Blatoň, který
má stránky svazu na starosti požádal, aby mu bylo posíláno více informací. Výkonný
výbor na svém dalším zasedání ještě znovu projedná obsah stránek a možnost zřízení
facebooku, kde se ovšem budou muset stanovit pravidla používání a vkládání
příspěvků. Dále p. Blatoň aktualizuje na stránkách svazu data a informace zejména o
členech výkonného výboru a dalších otevřených dokumentech, jakmile mu bude
vše dodáno.
b) p. Miklo aktualizuje inventární seznam hmotných věcí MSKe, jako jsou tatami, potřeby
pro pořádání soutěží a další věci potřebné k fungování administrativy Výkonného
Výboru atd.
ad, 21. Diskuse
Diskuse proběhla součástí bodu Různé.
ad, 22. Usnesení VH
Valná Hromada 2021 se usnesla, že ve všech bodech byla schválena s dodáním příloh
nezúčastněných členů Výkonného Výboru. V každém bodě, kde je tato skutečnost
potřeba je napsáno, že příloha bude dodána do 30ti. dnů od konání Valné Hromady.
Ekonomická směrnice a zpráva předsedy bude přiložena ihned po zpracování zápisu
z důvodu obsáhlého předmětu k danému tématu.

Přílohy dokumentů a zpráv:





Zpráva o činnosti předsedy MsKe
Zpráva o činnosti Sportovně technické komise do 30ti. dnů od konání VH
Zpráva disciplinární komise do 30ti. dnů od konání VH
Zpráva o hospodaření MsKe do 30ti. dnů od konání VH

V Ostravě dne 10.12.2021

Zapsal: Bc. Lukáš Miklo
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