
ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE

Zápis č. 1

ze schůze výboru ČBF, která se konala dne 2.5.2017 v Praze

Přítomni: M. Jansta, Z. Bříza, P. Čeněk, T. Kotrč, D. Kurucz, J. Mayer, P. Vrážel, I. Zach,           
M. Konečný - GS

Omluveni: J. Zídek, Z. Latík - DOR

1.1. Schválení činnosti Výboru pro nadcházející období

GS předložil Výboru návrh na plán práce Výboru. Výbor se s tímto plánem seznámil a 
pověřil všechny členy, aby do 24.5. poslali GS doplňující návrhy, aby mohl být plán 
práce na příští schůzi Výboru schválen. 

1.2. Komise ČBF

GS pošle všem členům Výboru přehled komisí, na základě kterého se bude Výbor na 
svém příštím jednání touto problematikou zabývat

1.3. Různé

1.3.1. GS pošle členům Výboru přehled návrhů na projekty, které navrhoval přechozí 
Výbor s doporučením, které projekty by měly i nadále pokračovat.

1.3.2 Výbor přijal za člena ČBF tým GBA GMVV Praha z.s.

1.3.3 Výbor přijal za člena Basketbalový brněnský klub z.s.

1.3.4 Výbor pověřil generálního sekretáře zpracováním zprávy o činnosti, vždy od 
poslední výborové schůze, včetně zprávy o měsíčním stavu hospodaření a financování
federace 

1.3.5 Tomáš Kotrč navrhl provedení revize stávající strategie federace novým 
výkonným výborem na základě připomínek jednotlivých členů výboru, které zašlou GS
do 24.5.2017. Na dalším jednání dne 30.5.2017 VV zvolí další postup ke zpracování 
nové vize federace. K tomu GS rozešle členům výboru návrhy na projekty

1.3.6 VV pověřil GS do příštího jednání, upřesněním personálního obsazení 
reprezentačních univerzitních týmů  na Univerziádu v letošním roce.

Příští schůze Výboru se uskuteční 30.5.2017 ve 12:00 v sídle ČBF.

Zapsal: M. Konečný
Schválil : Výbor ČBF
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