Zápis č. 7
ze schůze výboru ČBF, která se konala dne 20.11.2017 v Praze
Přítomni: Z. Bříza, P. Čeněk, D. Kurucz, J. Mayer, P. Vrážel, I. Zach, Jiří Zídek, T. Kotrč, Z.
Latík - DOR, M. Konečný – GS
Omluveni: M. Jansta, D. Kurucz

7.1.

Kontrola Zápisu č.6
1.3.5. Výbor pověřil všechny členy, aby do příští schůze provedli revizi okruhů
(skupin) projektů a jejich názvů. Na další schůzi se revize vyhodnotí a postoupí
se směrem k revizi obsahu projektů.
Výbor se dohodl, že návrhy od členů Výboru vyhodnotí Ing. Zach a na příští
schůzi přednese návrhy řešení
Ing. Zach předložil sestavu projektů navržených členy Výboru. Výbor se
usnesl, že na příštím zasedání budou vytvořeny preference jednotlivých
projektů a budou určeny projekty k realizaci.
Do příští schůze každý člen Výboru včetně MK a ZL pošlou I. Zachovi
návrh preferencí jednotlivých bodů.
Výbor pověřil M. Konečného zpracováním návrhu projektu basketbalu
3x3, s předložením na příští schůzi Výboru. Ostatní vybrané projekty budou
rozděleny v průběhu XII měsíce.
Úkol nadále trvá
2.9.5 Výbor pověřil GS přípravou seznamu činností a návrhů metodických směrnic,
které jsou nezbytné ke komplexnímu procesu řízení federace.
GS všechny směrnice předložil Výboru. Výbor pověřil Z. Latíka revizí dodaných
směrnic a předložení návrhu případných úprav.
Výbor pověřil Z. Latíka realizací navržených úprav.
Z. Latík prezentoval současný stav a byl Výborem pověřen aby do 31.12. 2017
dopracoval Ekonomické směrnice a do 1.2.2018 dopracoval Organizační směrnice.
Úkol nadále trvá

4.12.11 Výbor pověřil M. Ježdíka zpracováním osnovy pro Hodnotící zprávu
reprezentací, která bude shodná pro všechny RD
M. Ježdík předložil návrh hodnotící zprávy.
Výbor tento návrh přijal
Výbor uložil všem reprezentačním trenérům, aby při zpracování
hodnotící zprávy reprezentace postupovali dle schváleného konceptu „Zpráva

o činnosti reprezentačního družstva“. Tento koncept obdrží všichni trenéři na
začátku reprezentačního cyklu ze sekretariátu ČBF.
5.6.2. D. Kurucz navrhl posoudit možnost vzniku RD žen U23. Výbor pověřil D.
Kurucze zpracováním posouzení tohoto návrhu.
Úkol trvá
5.6.5. Výbor projednal návrh distribuce financí ze sponzoringu pro ŽBL podané D.
Kuruczem. Konečné stanovisko zaujme na příští schůzi Výboru.
Vzhledem k omluvě D. Kurucze z jednání byl bod odložen na příští schůzi

6.4. Vyhodnocení účasti družstva mužů na ME 2017 bylo přeloženo na příští
schůzi Výboru.
Vzhledem k účasti celého RT mužů na zahájení přípravy RD odloženo na
příští schůzi Výboru. Zprávu v písemné podobě již Výbor obdržel mailem.
6.5.3. Výbor odložil na příští schůzi schvalování nového oblastního výboru
Střední Čechy
Výbor schválil oblastní Výbor Střední Čechy.
7.2.

Návrh rozpočtu – první verze
Návrh rozpočtu byl z důvodu nejasnosti koncepce financování ze strany
MŠMT odložen na příští schůzi. GS při této příležitosti předložil čerpání
rozpočtu 2017 s výhledem do konce roku 2017.

7.3.

Různé
7.3.1. Výbor zve na své příští zasedání předsedy oblastních organizací.
7.3.2 Výbor se zabýval otázkou zpracování zápisů ze schůzí ve vztahu
k informování veřejnosti. Výbor uložil členům, aby do příští schůze poslali
návrhy na způsoby předávání informací směrem k veřejnosti, ale také
směrem do klubů
7.3.3. Výbor schválil reprezentační trenéry pro mládežnické kategorie
chlapců:
U16 – Jan Slowiak
U17 a U18 – Luboš Bartoň
U20 – Petr Czudek
7.3.4 Z. Bříza informoval o průběhu reprezentačních oken.
Výbor zprávu přijal
7.3.5 Výbor projednal žádost TJ Slovan Litoměřice o bezplatné přeložení
zápasů v juniorských kategoriích z důvodu účasti v mezinárodních soutěžích a
také o finanční příspěvek na participaci v těchto soutěžích.
Výbor schválil příspěvek dle stupnice příspěvků ČBF a konstatoval, že
překládání utkání je v gesci STK
7.3.6 T. Kotrč informoval Výbor o situaci v Champions league a o pozici
českého zástupce a ČR v soutěži.

Výbor zprávu přijal
7.3.7. T. Kotrč informoval o stávající situaci v jednání s KKP.
Výbor zprávu přijal a pověřil T. Kotrče k případnému dalšímu jednání.
7.3.8. Výbor se zabýval žádostí Univerzity Palackého v Olomouci o povolení
mimořádného přestupu a pověřil Matričního komisaře řešením situace.
7.3.9. Výbor schválil předložený návrh KVBMD na zařazení družstev do Sps A
a Sps B.
7.3.10. Výbor schválil D. Kurucze jakožto člena KVBMD namísto L. Blažka
7.3.11. Výbor pověřil GS zpracováním ekonomické rozvahy na pořádání
turnaje Olympijských nadějí 2018.
7.3.12 Výbor zamítl žádost J. Touška o dotaci na Easter Euro basket 2017
7.3.13. Výbor schválil nový statut ČAMB.
Příští schůze Výboru se uskuteční 18.12. v 10:00 v sídle ČBF.

Zapsal: M. Konečný
Schválil : Výbor ČBF

