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Zápis č. 2 - zasedání Výboru ČBF oblast St řední Morava - dne 7. listopadu 2012 
 
Přítomni: Remenec, Schmid, Miketa, Fašánek, Hůlka, Zatloukal, Horký, Krhovský, Reich – 

DOR, Rozsíval – sekretář 
                           
Omluveni: Sládek, Čoček, Kubiš – DOR 
 
Host:  Kočara 
 
Program:      

1. Kontrola zápisu č. 1 ze dne 3. října 2012 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 – čtvrtek 13. prosince 2012 v Prostějově 

 
 

1. Zápis č. 1 schválen bez připomínek, z usnesení Valné hromady splněny tyto:  
 
� 1.4.registrace u Ministerstva vnitra se uskutečnila 3. října 2012 
� přiděleno IČ 22709720 
� registrace u Finančního úřadu v Olomouci podána 8. října, rozhodnutí o 

registraci 16. října 
� 1.7.splněno 
� 1.8.– trvá 
� 1.9 – s ekonomkou ČBF projednáno vedení účetnictví 
� sekretáři OLKO ČSTV předán písemný návrh podnájemní smlouvy 
� 1.10 – splněno, provedena inventura dle směrnice o hospodaření ČBF § 14, 

odst.3. 
� 2.1. – splněno 
� 2.2. – splněno 
� Výbor jmenoval dle schváleného Statutu: 
 

Inventarizační komisi:   Komise SBT:   
 
Miketa P.  – předseda  Hůlka K. – předseda 
Remenec E.   – člen   Kalábová M. – člen   
Sládek O.    – člen   Kotala J. – člen 
      Šikula M. – člen 
      Válek Š. – člen 
 
Komise rozhodčích: 
 
Zatloukal O. – předseda 
Remenec O. – delegační referent 
• další členy komise předloží ke jmenování předseda na příštím výboru 
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2. Mistrovské soutěže: 

 
� Soutěže oblasti probíhají bez vážnějších komplikací 
� v soutěži U 15 dívek bylo zpětně do soutěže zařazeno družstvo SBŠ 

Ostrava C 
� v utkání U 13 dívek v Lipníku opraven výsledek zápasu č. 19, ve 3/4 

schválili rozhodčí utkání pokračování ve skóre po 23 ->27 
� Po utkání žen v Olomouci napsal do schváleného zápisu rozhodčími trenér 

Bruntálu Morys neslušné vyjádření na adresu jednoho z rozhodčích, zápis 
byl na žádost rozhodčích postoupen k disciplinárnímu řízení. 

� Schváleny pokuty klubům za porušení SŘB a Rozpisu soutěží. 
� Výbor byl seznámen s emailovou korespondencí mezi sekretářem oblasti a 

delegačním pracovníkem rozhodčích ve věci pozdní a neekonomické 
delegace na utkání žaček v Rožnově, kdy Rožnov požádal o změnu 
v delegaci. 

� O účast na dnešním výboru požádal pan Dolinek, který byl pozván a 
z jednání se pro nemoc omluvil. 

 
3. Postup celkové realizace projektu „Stahovací koše“ byl zúčastněným klubům 

vysvětlen emailem od pana Novotného z ČBF. Tento týden probíhá realizace 
v Přerově a Lipníku, komplikace provázejí instalaci v hale Slavoje Bruntál, detaily 
projedná s paní Flosovou sekretář Rozsíval, který také seznámil výbor se závěry 
z porady oblastí 6. listopadu v Praze, zápis z porady výbor a kluby obdržely. 
 

4. Příští výbor ČBF oblast Střední Morava 13. prosince 2012 v 16.00 hod., v 
Prostějově, po výboru od 18,00 hod. utkání Mattoni NBL Prostějov – Děčín, 
pozvánky budou zaslány elektronicky. 

 
 

 
 

 
Schválil:    Emil Remenec, předseda 


