
ČBF STŘEDNÍ MORAVA                        dne  29.červen 2009 
 

Zapsal: Jaroslav Rozsíval          PŘÍŠTÍ SCHŮZE:     20. srpen 2009  od  16,00 hod 1 

Ustavující výbor ČBF Olomoucký kraj  

Přítomni :    Kapl, Rozsíval, Kočara, Remenec, Miketa, Fašánek, Hůlka, Kubiš, Zatloukal, 
Čoček(KDR), Sládek 

Program:             
  1)   Zhodnocení VH ze dne 17.6.2009 
  2)   Krajská dozorčí rada  
  3)   Odměny  
  4)   Informace z ODM 2009 
  5)   Informace z STK ČBF a mimořádné VH 
  6)   Pošta 
  7)   SBT ČBF 
  8)   Vyhlášení mistrovských soutěží oblasti StM pro sezónu 2009/10  
  9)   Příští schůze výboru   –   čtvrtek 20.srpna 2009 od 16,00 hod. na OLKS  ČSTV 
  
1.  Zhodnocení VH ze dne 17.6.2009 - dopracování jeho usnesení, rozdělení funkcí ve 

výboru :  
místopředseda + předseda hrací komise - Rozsíval 
sekretář – Zatloukal 
SBT - TMK - předseda – Hůlka 
DK - předseda Fašánek 
předsedové komisí navrhnou do 15.8. výboru jmenovité obsazení, projednána 1.verze 
rozpočtu 2009 se záporným výsledkem, krytí přebytkem z roku 2008. 

 
2. Krajská dozorčí rada zvolila předsedou Milana Brádlera, plán práce sestaví v 

návaznosti na plán práce výboru ČBF OK. 
 
3. Výbor schválil odměnu Oldřichu Sládkovi za vedení hrací komise, příprav rozpisu 

mistrovských soutěží a vedení webových stránek za období 2005/09, Jaroslavu 
Rozsívalovi za funkci sekretáře. Na jednání výboru 20.srpna pak vyřešit financování 
těchto činností v následujícím období  

 
4. Informace z ODM 2009 - výběr Olomouckého kraje vyhrál svou základní skupinu, v 

semifinále podlehl o bod pozdějšímu vítězi - Středočeskému kraji, výbor děkuje 
trenérům Horkému a Zatloukalovi za přípravu družstva, hráčkám za kvalitní výkony, 
kterými na sebe upoutali  pozornost řady trenérů z extraligových klubů a v neposlední 
řadě trenérům z mateřských klubů SK UP Olomouc, Sigmy Hranice a OSK Olomouc. 

 
5. informace z porady zástupců oblastí 22.června v Praze a mimořádné Valné hromady 

ČBF z téhož dne. 
 
6. na vědomí vzat zápis č.5 z jednání VV ČABR - StM, zápis č.2 z jednání Krajské rady 

OLKS ČSTV  
 
7. SBT ČBF byly zaslány žádosti o obnovení trenérských licencí C - Helia, Grulich, 

Jurečka, Švrdlík, Žáček. 
 



ČBF STŘEDNÍ MORAVA                        dne  29.červen 2009 
 

Zapsal: Jaroslav Rozsíval          PŘÍŠTÍ SCHŮZE:     20. srpen 2009  od  16,00 hod 2 

8. výbor projednal přípravu rozpisu nových mistrovských soutěží a uložil Rozsívalovi 
svolat ustavující jednání hrací komise v 28.týdnu - po losování republikových soutěží 
a pozvat na něj i zástupce oblasti severní Morava 

 
9.  výbor neschválil koupi licence programu soutěží od Jižní Moravy pro příliš vysokou 

cenu a bude hledat cesty k vytvoření vlastního programu (podklady zpracoval 
Sládek), v této záležitosti se již obrátil Rozsíval na nového předsedu ČBF Janstu, 
odpověď panu Neckářovi zašle Kapl. 

 
 
Příští jednání výboru ČBF Olomoucký kraj - čtvrtek 20. srpna 2009 od 16.00 hod. na OLKS 
ČSTV 


