
ČBF STŘEDNÍ MORAVA                        dne  20.srpen 2009 
 

Zapsal: Jaroslav Rozsíval          PŘÍŠTÍ SCHŮZE:     24. září 2009  od  16,00 hod 1 

Zápis výboru ČBF Olomoucký kraj  

Přítomni :     Kapl, Kočara, Fašánek, Kubiš, Hůlka, Remenec, Brádler, Rozsíval 
Omluveni :  Miketa, Zatloukal 
 

Program:             
  1)   kontrola zápisu z 29.6.2009 
  2)   kontrola plnění usnesení VH  
  3)   zpráva HK 
  4)   Webové stránky ČBF Olomoucký kraj 
  5)   Stav hospodaření k 31.7.2009 
  6)   Ustanovení komisí 
  7)   Seminář rozhodčích 
  8)   Příští schůze výboru čtvrtek - 24.září 2009 
  
  1)   kontrola zápisu z 29.6.2009 
 

  2)   kontrola plnění usnesení VH 
• splněno 3 a,b,c 
• trvá 3 d,e,f 

 

  3)   zpráva HK - viz příloha zápisu 
• výbor projednal a schválil Rozpis soutěží 2009/2010 

 
 

  4)   Webové stránky ČBF Olomoucký kraj 
• příprava nových stránek - výbor projednal návrh na vytvoření nových stránek ČBF 

Olomoucký kraj  a pověřuje předsedu Kapla k podpisu smlouvy ve spolupráci se 
statutárním zástupcem OLKS ČSTV Kubou  

 

  5)   stav hospodaření k 31.7.2009 
• na účtu OLKS ČSTV  96 429,- Kč, v této částce zahrnuty i platby ČABR - StM ve výši 

23784,- Kč 
• výbor projednal a schválil odměnu O.Sládkovi za přípravu Rozpisu mistrovských 

soutěží oblasti StM sezóny 2009/2010 ve výši 3000,- Kč a odměnu za služby spojené 
s vedením současných stránek  ve výši 1000,- Kč měsíčně od 1.9.2009 

• výbor ukládá ČABR - StM projednat podíl rozhodčích na těchto službách 
(platba za stránky je 713,- Kč měsíčně, návrh 513 výbor + 200,- Kč rozhodčí, u 
měsíční odměny 700,- Kč výbor + 300,- Kč rozhodčí) 

 

  6)   Ustanovení komisí 
• výbor projednal a schválil ustanovení komisí 

1. DK ve složení : 
předseda  Fašánek 
členové  Fleischmann, Kočara 

 

2. SBT - TMK : 
předseda  Hůlka 
členové  Zatloukal, Růžička L.  

 

výbor ukládá TMK připravit školení trenérů licence C v roce 2010 a informovat 
metodika ČBF Kaprálka, dle možností připravit vytvoření DVD pro trenéry mládeže 

 

  7)   Seminář rozhodčích 
• seminář rozhodčích ČABR - StM ve středu 2.září od 17.00 v prostorách školy pro 

sluchově postižené na ulici Kosmonautů 4,Olomouc 
 

8) Plán schůzí výboru ČBF Olomoucký kraj - do konce roku 2009 - čtvrtek - 24.září, 
22.října,  26.listopadu, 17.prosince od 16.00 hod. na OLKS ČSTV 

 
 



ČBF STŘEDNÍ MORAVA                        dne  20.srpen 2009 
 

Zapsal: Jaroslav Rozsíval          PŘÍŠTÍ SCHŮZE:     24. září 2009  od  16,00 hod 2 

Příloha  

Zápis Hrací komise ČBF Olomoucký kraj  

Přítomni :     Sládek, Kočara, Kubiš, Rozsíval 
Omluveni :  Morys, Fleischmann, Remenec 
 
Program:             
  1)   kontrola zápisu z 9.7. 
  2)   mistrovské soutěže oblasti StM - sezóna 2009 / 2010  
  3)   Rozpis mistrovských soutěží 
  4)   Soupisky 
  5)   Webové stránky ČBF Olomoucký kraj 
  6)   Příští schůze HK středa 16.září 2009 
  
  1)   kontrola zápisu z 9.7. 
 
  2)   mistrovské soutěže oblasti StM - sezóna 2009 / 2010  

• do soutěže mladších minižáků dodatečně zařazeno družstvo SBK Valašské Meziříčí, 
na soupisce bude oproti přihlášce povolen start maximálně 5 hráčů ročníku 97, 
organizační pracovník klubu byl na rozhodnutí VH ČBF Ol.kraj informován telefonicky 

• Zájem o start v soutěži mužů projevil BK Lipník, vzhledem k počtu sudých družstev 
nebyla žádost akceptována 

• v soutěži žaček je do kvalifikací o Žákovskou ligu přihlášeno 7 družstev, HK si 
vyhrazuje právo v rozpise uvedené skupiny změnit, případně přelosovat dle 
aktuálního  počtu družstev 

 
  3)   Rozpis mistrovských soutěží  

• po připomínkách připravena konečná verze ke schválení výborem ČBF Ol.kraj. 
 
  4)   Soupisky 

• potvrzování soupisek - formuláře soupisek jsou umístěny na stránkách oblasti, jejich 
potvrzení bude provádět viz článek 2.1.Rozpisu : 
1. předseda HK Rozsíval 
2. sekretář HK Kubiš 

 
  5)   Webové stránky ČBF Olomoucký kraj 

• Sládek - informace o jednání  a nabídce webových stránek, předložit ke schválení 
výboru 20.8. - odpovídá Rozsíval 

 
 
Plán schůzí HK ČBF Olomoucký kraj - do konce roku 2009 - středy - 16.září, 21.října, 
25.listopadu, 19.prosince od 16.00 hod. na OLKS ČSTV 
 
 


