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Zápis Valné hromady České basketbalové federace, o. s. , ČBF – Oblast Střední Morava 

konané dne 4. září 2019 v Olomouci 

 
Přítomni: delegáti dle prezenční listiny 
 
Veškeré dokumenty předkládané na program jednání byly delegátům valné hromady k dispozici 30 
dnů pře termínem konání k dispozici na webu OPS a v písemné podobě k dispozici u prezence před 
jednáním VH. 
 

A. Svolání Valné hromady ČBF - Oblast střední Morava 

Pořad jednání:  

1. Zahájení, ověření schopnosti se usnášet, volba: 

 Předsedy Valné hromady 

 Pracovního předsednictva Valné hromady Oblastního pobočného spolku, ČBF - Oblast 
Střední Morava (dále jen „OPS“) 

 Zapisovatele Valné hromady          

 Mandátové komise 

 Návrhové komise 

2. Schválení Jednacího řádu Valné hromady OPS. 

3.  Zpráva Výboru OPS. 

4. Hospodaření OPS za rok 2018, Rozpočet 2019. 

5. Zpráva DOK OPS. 

6. Diskuse. 

7. Schválení návrhu usnesení Valné hromady OPS. 

 
Jednání Valné hromady zahájil v 15:30 hod. pověřený řídící jednání Jaroslav Rozsíval, následně pro 
nedostatečný počet zúčastněných s hlasem rozhodujícím (33 pozvaných/ 7 přítomných) byla VH 
ukončena. 

 
B. Řádná VH ČBF - Oblast střední Morava 

Řádná Valná hromada ČBF - Oblast střední Morava ve stejný den, na stejném místě a se stejným 
programem byla svolána v souladu s článkem 8.10 Stanov ČBF na 16:05 hod. 
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1) Jednání náhradní Valné hromady  

VH zvolila řídícím jednání Jaroslava Rozsívala. 
 
Přítomni: delegáti dle prezenční listiny 

 

 Volba pracovního předsednictva a předsedy VH ve složení: 
Emil Remenec, Jiří Němec a Jaroslav Rozsíval 
Předsedou pracovního předsednictva zvolen Jaroslav Rozsíval 

 
 Zapisovatelem VH pověřila Emila Remence 

 
 Volba mandátové komise ve složení: 

Pavel Miketa, Ivan Fašánek, Nihat Gürbüz 
 
2) VH projednala a schválila 

a) program Valné hromady 
b) jednací řád Valné hromady 
 

3) Zpráva předsedy výboru ČBF - Oblast střední Morava Emila Remence : 
 

Předseda zhodnotil mistrovské soutěže sezóny 2018/19, které proběhly bez větších potíží, ocenil 
úspěšný start mladších minižáků TJ MEZ Mohelnice v Národním finále U 12, práci výboru a jeho 
Hrací komise, přípravu k mistrovským soutěžím nové sezóny a rozhodnutí výboru oblasti z 14.srpna 
2019 zrušit kvalifikaci v kategorii chlapců U 13 na Národní finále a Festival z důvodu termínových 
kolizí přihlášených 6 družstev, nerespektování klubů Uherského Brodu, Zlína, Lipníku, Rožnova a 
Javorníku na rozhodnutí STK ČBF a nepřihlášení se do NRL prostřednictvím oblasti, do které 
územně patří, vznik nového dívčího klubu v Prostějově, jubilea klubů oblasti – 80 roků v Kroměříži a 
Uherském Brodě, 60 roků v Mohelnici, poděkoval členům Výboru oblasti za spolupráci a popřál do 
nastávající sezóny hodně úspěchů a to nejenom v oblasti funkcionářské, ale i dobrých výsledků 
družstev naší oblasti v mistrovských soutěžích sezóny 2019/20. 
 

4) Zprávu o hospodaření přečetl Jaroslav Rozsíval. 
 Byla předložena výsledovka zpracována účetní ČBF v Praze paní ing. Slanařovou. 

Výnosy 218.935,82,- Kč, Náklady 225.996,00,-Kč, ztráta 7.060 Kč. 
 

 Byl předložen rozpočet zpracovaný sekretářem panem Rozsívalem na rok 2019. 
Rozpočet je vyrovnaný ve výši 232.000,00 Kč. 
 

5) Zprávu Dozorčí a odvolací komise přednesl její předseda Ondřej Čoček 
 

Za uplynulé období nebylo k DOK podáno žádné odvolání, podnět. Usnesení VH 2018 bylo splněno 
v termínu. Účetnictví je vedeno na základě Mandátní smlouvy v souladu s ekonomickými a právními 
předpisy ČBF a právním a daňovým řádem České republiky. Ve Spolkovém rejstříku nejsou uvedeny 
všechny dokumenty oblasti Střední Morava, dle sekretáře oblasti však všechny požadované 
dokumenty byly na CD nosiči jím osobně doručeny proti potvrzení na podatelnu Městského soudu 
v Praze, Slezská ul. Dozorčí a odvolací komise doporučuje delegátům VH schválit zprávu výboru 
oblasti hospodaření roku 2018, účetní závěrku roku 2018 a předložený rozpočet 2019. 
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6) Diskuse   

 L. Kapaňa /ČABR StM/  
– k řízení utkání přihlášeno 37 rozhodčích  
– poslední školení rozhodčích se uskutečnilo v roce 2013, přes výzvu klubům se žádný 

zájemce o funkci rozhodčího nepřihlásil 
 

 J. Němec 
– upozornil na chyby v předloženém vyúčtování mezi výsledovkou a účetní závěrkou, 

ocenil aktivitu směrem k získávání finančních prostředků nad rámec rozpočtu 
 

 Š. Válek 
– Požaduje revokaci rozhodnutí výboru oblasti z 14. srpna 2019 podané písemně 1. září 

2019.  
 

7) Usnesení Valné hromady 
 

7.1 Valná hromada schvaluje:  

a) Zprávu Výboru ČBF – Oblast Střední Morava.  

b) Řádnou účetní závěrku ČBF – Oblast Střední Morava za rok 2018, včetně 
hospodářského výsledku ve výši:  

Výnosy:    218.935,72 Kč 

Náklady:    225.996,00 Kč 

Celkem HV:      ztráta    7.060,00 Kč 

c) Rozpočet OPS na rok 2019, jako rozpočet vyrovnaný ve výši:  

Výnosy:    232.000 Kč  

Náklady:    232.000 Kč  

HV:      0 Kč 

d) Zprávu Dozorčí a odvolací komise ČBF – Oblast Střední Morava.   

e) Rozhodnutím VH ztrátu 7.060,00 Kč zaúčtovat na vrub zisku/ztráty minulých let / účet 
932 účetní osnovy. 

f) Účetní závěrku za rok 2018. 

 

7.2 Valná hromada uložila Výboru OPS, aby:  

a) Zajistil zveřejnění zprávy VH ČBF na internetových stránkách ČBF.  

Termín: do 30. 09. 2019 

b) Zajistil řádnou účetní závěrku za rok 2019 

Termín: do 28. 02. 2020 
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c) Zajistit vložení dokumentů do Spolkového rejstříku 

Termín: do 31. 12. 2019 

d) Zaslat klubům mistrovské soutěže U 13 hochů žádost o revokaci rozhodnutí výboru 
oblasti a vyžádat si jejich stanovisko 

Termín: neprodleně 

 

Valnou hromadu zakončil Jaroslav Rozsíval, poděkoval všem účastníkům za účast a popřál 
mnoho úspěchů v sezóně 2019/2020 

 

 

 
Zapsal:  Emil Remenec 
 
 
 
 
 
 


