Usnesení valné hromady ČBF
Datum konání : 24.4.2010
Místo konání :
Praha – Strahov, Zátopkova 100
Valná hromada projednala a schválila :
1. jednací a hlasovací řád dle předloženého návrhu
2.

Zprávu výboru ČBF za uplynulé období přednesenou předsedou ČBF JUDr
Miroslavem Janstou a místopředsedou Jiřím Zídkem

3. Zprávu dozorčí a odvolací rady ČBF přednesenou jejím předsedou p. Zdeňkem
Latíkem.
4. Řádnou účetní závěrku ČBF o.s. za rok 2009 včetně hospodářského výsledku ve
výši
hlavní činnost :
1 380 tis.Kč
hospodářská činnost :
860 tis.Kč
Celkem: 2 240 tis.Kč
Zisk z hospodaření ve výši 2 240 436,58 Kč za rok 2009 zaúčtovat na účet
nerozdělený zisk minulých let.
5.

Rozpočet ČBF o.s. na rok 2010 jako rozpočet přebytkový ve výši:
výnosy : 81 091 tis.Kč
náklady : 81 088 tis.Kč
Celkem: 3 tis.Kč

6. Řádnou účetní závěrku ČBF-s r.o. za rok 2009 s tím, že ztráta ve výši
702 271,69 Kč bude uhrazena ze zisku minulých let.
7. Rozpočet ČBF s.r.o. na rok 2010 jako rozpočet přebytkový ve výši
výnosy : 34 580 tis. Kč
náklady:. 34 579 tis.Kč
Celkem : 1 tis. Kč
8. Změny řádů a směrnic ČBF, které jsou přílohou tohoto usnesení
Valná hromada bere na vědomí :
1. Materiál Hospodaření České basketbalové federace za rok 2009, plnění rozpočtu
2009 a rozpočet 2010 v příloze usnesení ze kterého vyplývá:
a) výsledek hospodaření skupiny ČBF (občanské sdružení a ČBF s.r.o.) za rok
2009 po zdanění ve výši: 2 240 tis.Kč
b) Návrh rozpočtu skupiny ČBF (občanské sdružení a ČBF s.r.o.) na rok 2010
s celkovým přebytkem po zdanění ve výši: 4 tis.Kč

2. Informaci o stavu příprav MS žen 2010
Valná hromada ČBF zmocňuje :
Výbor České basketbalové federace, občanské sdružení, k operativním úpravám rozpočtu.
Valná hromada ukládá :
1) Výboru ČBF :
-

zajistit zveřejnění usnesení VH ČBF na internetových stránkách ČBF
Termín : do 1.5.2010

-

zajistit na internetových stránkách ČBF zveřejnění úplného znění nově
schválených a upravených Řádů ČBF
Termín : do 10.5.2010

-

projednat diskusní příspěvky a přijmout k nim odpovídající závěry
Termín : 31.5.2010

2) Delegátům Valné hromady :
Seznámit členy ve svých klubech se závěry Valné hromady .

