Usnesení z Valné hromady České basketbalové federace, o. s.
konané dne 12. května 2014

A.

Valná hromada schválila:
1.
Zprávu Výboru ČBF.
2.
Řádnou účetní závěrku České basketbalové federace o. s. za rok 2013, včetně hospodářského výsledku ve
výši:
Hlavní činnost:
3 019 659,71 Kč
Hospodářská činnost:
867 000,-- Kč
Celkem:
+ 3 886 659,71 Kč
a zúčtování zisku z hospodaření za rok 2013 ve výši + 3 886 659,71 Kč na účet nerozdělený zisk z minulých
let.
Rozpočet ČBF, z. s. na rok 2014, jako rozpočet přebytkový ve výši:
Výnosy:
74 866 tis. Kč
Náklady:
74 800 tis. Kč
HV:
+ 66 tis. Kč
3.
Valná hromada schválila Zprávu Dozorčí a odvolací rady ČBF.
4.
Valná hromada schválila změny Basketbalových řádů.
5.
Valná hromada schválila Stanovy České basketbalové federace z. s., ve znění předloženém Výborem
ČBF

B.

Valná hromada vzala na vědomí:
1.
Výsledek hospodaření ČBF s.r.o. ve výši + 1 669 399,16 Kč s tím, že zisk bude převeden na účet
nerozděleného zisku z minulých let.
2.
Celkový výsledek hospodaření skupiny ČBF, o. s. a ČBF, s.r.o. za rok 2013, po zdanění ve výši + 5 556 tis.
Kč.
3.
Rozpočet na rok 2014 ČBF s.r.o. ve výši:
Výnosy:
19 900 tis. Kč
Náklady:
18 330 tis. Kč
HV:
+ 1 570 tis. Kč
4.
Návrh rozpočtu skupiny ČBF z. s. a ČBF s.r.o. na rok 2014 s celkovým přebytkem 1 272 tis. Kč.

C.

Valná hromada zmocnila:
1.
Výbor ČBF k operativním úpravám rozpočtu tak, aby výsledek hospodaření ČBF z. s. za rok 2014 byl
vyrovnaný.

D.

Valná hromada uložila Výboru ČBF, aby:
1.
Zajistil zveřejnění usnesení VH ČBF na internetových stránkách ČBF.
2.
Zajistil zveřejnění úplného znění nově schválených Stanov ČBF z. s.
a upravených Basketbalových řádů, na internetových stránkách ČBF.
3.
Projednal diskusní příspěvky a přijal k nim odpovídající závěry.
4.
Podal návrh na zapsání pobočných spolků do veřejného rejstříku.
5.
Založil nové Stanovy ČBF, z. s. do sbírky listin ve veřejném rejstříku.
6.
Zpracoval návrh nové struktury mládežnických soutěží.
a předložil ho k diskusi členské základně ČBF.

E.

Valná hromada uložila delegátům valné hromady, aby:
1.
Seznámili členy ve svých klubech se závěry valné hromady.
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