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Jednání Výboru ČBF 12. 2. 2015
Praha, 2. 4. 2015

Ve čtvrtek 12. února 2015 se uskutečnilo zasedání Výboru ČBF.
Výbor měl na programu jednání pár důležitých bodů. Výsledek zasedání je shrnut v následujících
řádcích:
-

GS prezentoval II. variantu rozpočtu. Konečná verze rozpočtu, která bude předložena na VH
bude předložena Výboru k schválení na dalším zasedání.

-

Z. Bříza prezentoval rozpočet ČBF s.r.o. pro rok 2015. Finální verze pro VH bude předložena na
příštím zasedání Výboru.

-

J. Slowiak na pozvání Výboru přišel zodpovědět dotazy, které vyplynuly z připomínek a žádostí
některých klubů k novému systému STM. Výbor rozhodl, že se pánové Bříza, Pražák, Ulrych a
Slowiak setkají se zástupci těchto klubů, aby na této schůzce byly všechny připomínky
vyjasněny.

-

Výbor schválil výběrová řízení na kluby, které se uchází o zařazení do VSCM a také princip
fungování celého systému VSCM. Z tohoto odsouhlasení byla vyjmuta povinnost klubů VSCM
mít vlastní družstvo v I. lize mužů. Tato podmínka bude ještě prokonzultována a konečné
rozhodnutí bylo přesunuto na příští schůzi Výboru.

-

20.7 GS prezentoval Výboru připomínku sekretáře oblasti Střední Morava ohledně návrhu
KBDM , který se týkal sloučení regionu Stř. Morava a Sev. Morava při vytváření regionálních
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výběrů U14. Výbor vzal tuto připomínku na vědomí a na základě diskuse odsouhlasil návrh
KBDM.
-

GS Výboru předložil harmonogram VH 2015. GS byl pověřen, aby byl upraven program VH
v souladu se Stanovami ČBF a opravenou verzi předložil na příští schůzi Výboru.
Harmonogram příprav VH byl schválen.

-

ČAMB předložil žádost o změnu statutu ČAMB. Výbor projednání odložil na své příští
zasedání.

-

Výbor pověřil J. Zedníčka a M. Pražáka, aby do příští schůze Výboru vypracovali seznam osob,
které budou uvedeny do Síně slávy ČBF v roce 2015

-

Výbor probral možnost mediální spolupráce s SPCCH a pověřil GS, aby informoval kluby napříč
ČBF o možnosti této spolupráce.

-

Výbor vyslechl návrh předsedy Exekutivy 3x3 na novou strukturu řízení basketbalu 3x3. Výbor
odsunul projednání tohoto bodu na příští schůzi.
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