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Zápis č. 1 - zasedání Výboru ČBF oblast St řední Morava - dne 3. října 2012 
 
Přítomni: Remenec, Schmid, Miketa, Fašánek, Hůlka, Sládek, Krhovský, 

Rozsíval – sekretář 
                      Kubiš, Čoček – DOR 
 

Omluveni: Zatloukal, Horký, Reich - DOR 
 

Program: 
1. Kontrola zápisu a usnesení z ustavující VH ČBF oblasti StM dne 20. září 2012 
2.  Mistrovské soutěže oblasti StM, sezóna 2012/13 
3.  Informace z ČBF – stahovací koše pro minibasketbal 
4.  Termín příštího výboru – středa 7. listopadu 2012 
 

 

1. Zápis z ustavující  VH ČBF oblast Střední Morava z  20. září 2012 – 
schváleno, z usnesení Valné hromady splněny tyto body:  

 
� 1.1. –  3. 10. 2012 
� 1.2. – 26. září 2012 
� 1.3. – sekretářem ČBF – oblast Střední Morava byl výborem             

jmenován „ per rollam“ Jaroslav Rozsíval 25. září 2012 
� 1.4. – trvá 
� 1.5. – splněno – 25. září 2012 
� 1.6. – LERIS – 21. září 2012 - změna webových stránek z Ol. kraje 

na novou oblast 
� ostatní body usnesení trvají.  
 
Rozdělení odpovědnosti ve výboru: 
 

Schmid Viktor –  místopředseda, ekonomika 
Sládek Oldřich – hrací komise 
Fašánek Ivan – disciplinární komise 
Hůlka Karel  – SBT 
Zatloukal Ondřej – komise rozhodčích 
Horký Jiří  – talentovaná mládež – dívky 
Krhovský Michal – talentovaná mládež -  chlapci 
Miketa Pavel  – informatika a evidence 
 
 
 

Předsedou DOR byl zvolen O. Čoček, který zpracoval plán práce na 2. 
pololetí 2012 a návrh roku 2013. 
 
 

Složení Hrací komise:   Disciplinární komise: 
 
Sládek –  předseda  Fašánek –  předseda 
Remenec E. –  člen   Kohoutek –  člen 
Rozsíval –  člen   Kočara –  člen 
 
 
 
 



 Organizační jednotka  České basketbalové federace o.s.,   
ČBF – Oblast Střední Morava 

Legionářská 12, 779 00 Olomouc  
telefon: +420 728 025 696, +420 737 638 638 
E-mail: basketbal.olomoucky.kraj@seznam.cz 

Zapsal:      Jaroslav Rozsíval, sekretář 
 

2. Mistrovské soutěže: 

� odhlášeno družstvo U 15 chlapci – SNAKES Ostrava B – pokuta 
3.000,- Kč 

� odhlášeno ze soutěže U 15 dívek družstvo SBŠ Ostrava C, které 
však znovu požádalo o zpětné přijetí do mistrovské soutěže, stávající 
kluby v soutěži o jejich stanovisko požádá ihned Rozsíval. 

� žádosti zmíněného klubu o změnu termínové listiny nebylo vyhověno 
 

� v soutěži U 15 dívek startuje družstvo TJ OP Prostějov B mimo 
soutěž na základě žádosti Výboru k doplnění soutěže, viz zápis ze 
dne 13. září 2012. 

� schváleny pokuty klubům za porušení SŘB a Rozpisu soutěží. 

� ve společné soutěži U 12 byl opraven hrací komisí výsledek utkání 
č.6, ve sloupci ve 2/4 uveden stav 2 x 18,ve sloupci B ve 4/4 2 x 53. 

� vzhledem ke skutečnosti, že funkční období ČABR StM skončilo 11. 
září 2012 a volební Valná hromada se neuskutečnila, rozhodl výbor, 
že stávající delegační pracovník O. Remenec bude nadále provádět 
delegace rozhodčích. 

 
3. 21. září 2012 se Rozsíval zúčastnil jednání Zastupitelstva Ol. kraje, kde byla 

podána žádost SK UP Olomouc k  příspěvku na stahovací koše ve výši 
60.000,- Kč a tento pak zařazen do významných projektů Ol. kraje, přes 
veškerá jednání u náměstka hejtmana Rašťáka a vedoucího ekonomického 
odboru Juřeny byl projekt sice zařazen, ale bez přidělení příspěvku. Do 
projektu zařazené kluby se tak musí buď obrátit na zastupitelstva města či 
obcí nebo uhradit montáž z vlastních prostředků. Postup celkové realizace 
projektu byl zúčastněným klubům vysvětlen emailem od pana Novotného 
z ČBF. 
 

4. Příští výbor ČBF oblast Střední Morava 7. listopadu 2012 v 16.00 hod. 
pozvánky budou zaslány elektronicky. 

 
 

 
Schválil:    Emil Remenec, předseda 


