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Usnesení druhé valné hromady oblastní organiza ční jednotky 

ČBF – Oblast St řední Morava 
konané v Olomouci dne 19. června 2013 

 
 
A. Valná hromada projednala a schválila: 
 

1. VH schvaluje program jednání valné hromady. 

2. VH schvaluje Jednací řád valné hromady 19. června 2013. 

3. VH schvaluje Zprávu o činnosti ČBF Oblast Střední Morava za období od 20. září 

2012 do 19. června 2013 přednesenou předsedou výboru Emilem Remencem. 

4. VH schvaluje Zprávu o hospodaření za období od 20. 9. 2012 – 31. 12. 2012. 

5. VH schvaluje zprávu DOR za období od 20. 9. 2012 do 19. 6. 2013 přednesou jejím 

předsedou Ondřejem Čočkem. 

6. VH schvaluje úpravu Statutu Oblastní organizační jednotky s účinností od 19. 

června 2013. 

7. VH schvaluje Organizační řád Oblasti Střední Morava s účinností od 19. června 

2013. 

8. VH schvaluje systém a organizaci mistrovských soutěží oblasti Střední Morava, 

sezóny 2013/2014 a pověřuje hrací komisi jednáním o společných soutěžích 

s oblastí Severní a Jižní Morava. 

  

B. Valná hromada vzala na v ědomí: 
 

1. VH vzala na vědomí předložený návrh rozpočtu oblasti organizační jednotky ČBF – 

Oblast Střední Morava na rok 2013 a vrací ho k dopracování. 

2. VH vzala na vědomí předložený Jednací řád výboru Oblasti Střední Morava, vrátila 

ho k dopracování výboru a předložení na příští VH. 

3. VH vzala na vědomí připomínky z diskuse a doporučuje Oblastnímu výboru, aby se 
jejich obsahem zabýval a přijal nezbytná opatření k nápravě. 

 
 
C. Valná hromada ukládá: 
 
1. Výboru ČBF – Oblast Střední Morava: 
 
1.1 VH ukládá výboru oblasti zpracovat plán práce na 2. pololetí 2013 do 30. 6. 2013 a 

na 1. pololetí 2014 do 20. 12. 2013 
 
 



   

  

 
2 

 

 
 
 

1.2 VH ukládá výboru oblasti řešit dlouhodobě neaktivní kluby oblasti a předložit 
republikovému výboru ČBF návrhy na vyřazení neaktivních klubů oblasti Střední 
Morava, které se buď mistrovských soutěží účastní v sousedních oblastích nebo více 
jak 5 po sobě následujících sezon nejsou přihlášeny do jakékoliv mistrovské soutěže 
ČBF a doporučuje výboru ČBF, aby řešit neaktivní kluby. 

 Termín: 31. 12. 2013    
 

1.3 VH ukládá provést v intencích rozpočtu 2013 taková opatření, která zajistí vyrovnaný 
rozpočet. 

 Termín: příští VH 
 

1.4 VH ukládá po návrhu předsedy DOR výboru schválit účetní uzávěrku a rozeslat se 
zápisem klubům oblasti. 

 Termín: příští schůze výboru 
 

1.5 Umístit usnesení na web oblasti střední Morava 
Termín: 15. 7. 2013 
  

2. Dozorčí radě ČBF – Oblast Střední Morava: 
 
2.1 Připravit plán na rok 2014. 

Termín: 30. 12. 2013 
 
3. Delegátům druhé valné hromady oblastní organizační jednotky ČBF – Oblast Střední 

Morava: 
 
3.1 Informovat členy ČBF o výsledcích jednání valné hromady oblastní organizační 

jednotky ČBF – Oblast Střední Morava.  
 
 
 
 
Toto usnesení bylo schváleno delegáty Valné hromady  ČBF Oblast St řední Morava, 

která se konala v Olomouci dne 19. 6. 2013.  
 
 
 
 
 


