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Zápis z 10. Valné hromady ČBF Olomouckého kraje  

která se konala dne 9. června 2011 v 17.00 hod. 
Sportovní hala UP - Učebna č.64 

(U sportovní haly 2, Olomouc Lazce) 
 

1. Zahájení, schválení jednacího řádu, volba pracovního předsednictva, mandátové a 

návrhové komise 

2.  Zpráva o činnosti  výboru ČBF od VH 2010 

3. Zpráva o hospodaření za rok 2010 

4. Zpráva  Krajské dozorčí rady 

5.  Diskuse k předneseným zprávám, vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií 

6. Zpráva mandátové komise 

7. Organizace mistrovských soutěží sezóny 2011/12 

8. Zpráva návrhové komise – schválení usnesení VH  a závěr VH 
 

1. Zahájení provedl člen výboru ČBF Ol.kraj J.Rozsíval, který přivítal přítomné delegáty a hosty. 

Procedurální záležitosti - předložený Jednací řád a Program Valné hromady byly schváleny 

bez doplňků a připomínek, dále bylo schváleno pracovní předsednictvo VH Antonín Kapl, 

předseda výboru ČBF Ol.kraj, Jaroslav Rozsíval, sekretář a Jiří Horký, Krajská dozorčí rada 

ČBF Ol.kraj, které zároveň plnilo i funkci návrhové komise, mandátová komise ve složení 

Pavel Miketa, Ondřej Zatloukal, Alois Kubiš. 

2. Zprávu o činnosti výboru ČBF Ol.kraj přednesl jeho předseda p.Kapl. 

3. Delegáti VH obdrželi při prezenci písemnou zprávu o hospodaření v roce 2010 s komentářem 

sekretáře. 

4. Zprávu Krajské dozorčí krajské rady přednesl p.Horký, který doporučil delegátům VH schválit 

zprávu o činnosti výboru a jeho hospodaření v roce 2010 

5. Diskuze k předneseným zprávám a vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií oblasti StM za 

sezónu 2010/2011 

6. Zpráva mandátové komise - na VH bylo pozváno 20 klubů - přítomno 11, dále dle org.řádu 

ČBF Ol.kraj je přítomen předseda, místopředseda, sekretář a zástupce KDR, předseda SBT - 

Valná hromada je usnášení schopná 
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7. Delegáti VH obdrželi při prezenci seznam přihlášených družstev včetně návrhu soutěží na 

sezónu 2011/2012, po zapracování připomínek a návrhů: 

a) byly schváleny návrhy na organizaci mistrovských soutěží sezóny 2011/2012 

b) bylo doporučeno jednání o společných soutěžích s okolními oblastmi pro zkvalitnění 

soutěží při klesajícím počtu přihlášených družstev 

c) bylo požadováno projednat a vyžádat si propozice soutěží divize - kategorií U-15 a U-

14 s nadřízeným orgánem (startovné – náklady na řízení těchto soutěží, řízení soutěží, 

rozdělení do skupin – přiřazení družstev přihlášených pouze do naší oblasti) 

d) byl předložen návrh na navýšení ošatného rozhodčím: 

• Minižactvo   150 Kč  navýšeno o 30 Kč 

• U - 14, U-15   200 Kč  navýšeno o 50 Kč 

• U – 17, U – 19   250 Kč  navýšeno o 50 Kč 

• Ženy    250 Kč   

• Muži    400 Kč  základní část 

500 Kč  play off 

Play off mužů řídí 3 rozhodčí – třetí rozhodčí bude hrazen z prostředků ČABR 

StM. 

 

8. Zprávu návrhové komise k Usnesení VH přednesl p.Rozsíval - viz příloha zápisu VH, který v 

závěru jednání poděkoval přítomným delegátům za účast a popřál mnoho úspěchů v práci i 

osobním životě.  

VH byla ukončena v 19.00 hod. 

 


