Zápis č. 20
ze schůze výboru ČBF, která se konala dne 11.1.2019 v Praze

Přítomni: M. Jansta, Z. Bříza, P. Čeněk, J. Mayer, D. Kurucz, I. Zach, T. Kotrč, M.
Konečný – GS, Z. Latík – DOR,
Omluveni: J. Zídek, P. Vrážel,

20.1.

Kontrola Zápisu č.19
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 předložený materiál s úpravou
zařazení Regionálních manažerů schválil a pověřil členy pracovní skupiny
zpracováním návrhu fungování oblastního basketbalu.
GS prezentoval závěry jednání pracovní skupiny. Výbor pověřil GS
dopracováním detailů

12.3.1. Výbor pověřil Z. Latíka, aby ve spolupráci s Legislativní komisí provedl
analýzu statutu AK. Předložení na červnové schůzi Výboru
Byl předložen společný návrh Legislativní komise a Dozorčí a odvolací rady k
transformaci Arbitrážní komise na Rozhodčí komisi ČBF. Tento návrh nebyl po diskusi
přijat. Bude zpracován nový návrh Statutu Arbitrážní komise.
Z. Latík informoval o stávající situaci. Výbor pověřil dořešením problému GS.

13.6. Rozvojové programy ČBF
Výbor pověřil gestory jednotlivých programů, aby do příští schůze
předložili časové harmonogramy a upřesnili rámcové rozpočty.
Výbor se zabýval předloženými projekty. Úkol nadále trvá
I. Zach představil projekt „Dlouhodobá práce na školách“
Návrh byl schválen a I. Zach pověřen rozpracováním detailů

17.8.4. Výbor se zabýval neuvolněním reprezentantů 3x3 z basketbalového
klubu Basketball Nymburk na oficiální reprezentační akci. Výbor pověřil pány
J. Zídka, D. Kurucze a T. Kotrče, aby vypracovali závazné principy pro
uvolňování reprezentantů k reprezentačním akcím.
Úkol trvá

19.4.3. Výbor otevřel otázku organizace MU U20 dívek v roce 2019. Výbor bude
pokračovat v diskuzi na další schůzi
Výbor se zabýval organizací ME dívek U20 v Klatovech a potvrdil ředitelem
turnaje S. Křiváčka.
19.4.5. GS představil projekt CEYBL. Výbor diskutoval podporu projektu a pověřil M.
Ježdíka, aby udělal z pozice ředitele sportovního úseku rozhodnutí o případné
podpoře. Pověřil GS, aby na příštím zasedání informoval o konečném rozhodnutí.
GS informoval o kladném rozhodnutí M. Ježdíka podpořit projekt.
19.4.6. Výbor pověřil GS a Z. Latíka aktualizací počtu členské základny.
20.2.

Hodnocení rozhodčích NBL a ŽBL za první část sezóny
Z důvodu nepřítomnosti P. Vrážela odloženo na příští schůzi

20.3.

Různé
20.3.1 . Výbor schválil provedení finančního auditu pro Českou basketbalovou
federaci z.s. společností Nexia AP a. s.
20.3.2. D. Kurucz informoval Výbor o problémech klubu Slovanka Praha.
Výbor pověřil GS, aby poskytl vyjádření ČBF, že jde o problematiku klubu, se
kterou nemá ČBF nic společného
20.3.3. Výbor přijal za člena společnost Ima Group s.r.o.
20.3.4. GS předložil návrh na úpravu rozpočtu ČBF z.s. z důvodu nové metodiky
MŠMT při vypisování dotačních programů.
Výbor návrh schválil
20.3.5. Výbor schválil záměr ucházet se o pořadatelství základní skupiny ME mužů
v roce 2021.
Výbor pověřil GS, aby učinil nezbytné kroky související s podáním
kandidatury.
20.3.6. Výbor stanovil termín VH 2019 na 2.5.2019 ve 14:00. Místo konání bude
stanoveno na příštím zasedání Výboru.
20.3.7. GS informoval Výbor o konci platnosti smlouvy s FIBA o pořádání WT.
Výbor se bude touto problematikou zabývat na příštím zasedání.
20.3.8. Výbor schválil žádost o mimořádný přestup hráčky Křivancové v kategorii
U11.

Příští schůze Výboru se uskuteční : 1.3.2019 v 10:00 v sídle ČBF

Zapsal: M. Konečný
Schválil : Výbor ČBF

