Usnesení valné hromady ČBF
Datum konání :
1.5.2003
Místo konání :
Praha 6 – Vokovice, FTVS UK
Valná hromada (VH) projednala a schvaluje :
1. Zprávu výboru ČBF za uplynulé období od poslední VH přednesenou předsedou ČBF
Ing. Ivanem Zachem.
2. Zprávu dozorčí a odvolací rady ČBF přednesenou jejím předsedou p. Zdeňkem
Latíkem.
3. Zprávy o hospodaření ČBF za rok 2002 přednesenou ekonomkou ČBF Ing.Alenou
Macháčkovou včetně účetní uzávěrky s tím, že ztráta v hospodaření bude kryta
z vlastního jmění.
4. Zprávu o hospodaření ČBF spol. s r.o. za rok 2002 včetně účetní uzávěrky
5. Rozpočet ČBF na rok 2003
6. Rozpočet ČBF s.r.o. na rok 2003.
7. Změny řádů a směrnic ČBF, které jsou přílohou tohoto usnesení.
8. Valná hromada potvrdila kooptaci MUDr. Jarmily Kohoutové za člena Dozorčí a
odvolací rady ČBF
Valná hromada ukládá :
1) Výboru ČBF, aby zajistil :
- zveřejnit usnesení VH ČBF na internetových stránkách ČBF
Termín : do 15.5.2003
- zveřejnit na internetových stránkách úplné znění nově schválených a upravených
Stanov ČBF a Řádů ČBF
Termín : do 15.5.2003
- zveřejnit oficiální adresy všech členů – klubů ČBF
Termín : 31.7.2003
2) výboru ČBF projednat dále uvedené diskusní příspěvky a přijmout k nim odpovídající
závěry
- zpracovat termínové listiny všech soutěží, repre - akcí a finálových turnajů SŠL a
soutěží AŠSK
- vytvořit podmínky pro zřízení vysokoškolské ligy
- využít výsledky anket „sportovec roku“ v krajích k propagaci basketbalu
- vytvořit podmínky pro vznik periodika o basketbalu
- dořešit případ rozhodčího Rozsívala
- připustit překročení rozpočtových výdajů pouze v případě, že bude ve stejném objemu
zajištěno navýšení příjmů nad rámec rozpočtu v daném kalendářním roce
- při přípravě změn přestupního řádu vycházet ze závěrů přijatých nejvyššími
představiteli států a vlád EU v Nice
Termín : do 30.6.2003
2) Delegátům Valné hromady :
Seznámit členy ve svých klubech se závěry Valné hromady .

