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  Zápis č. 27 - zasedání Výboru ČBF oblast Střední Morava - dne 20. ledna 2016  

  
Přítomni: Remenec, Sládek, Miketa, Krhovský, Fašánek, Zatloukal, Rozsíval – sekretář, Schmid, 
Omluveni: Hůlka,Horký, Čoček,                                              Program:       

1. Kontrola zápisu č. 26 ze dne 5. listopadu 2015 
2. Mistrovské soutěže oblasti Střední Moravy 2015/2016 
3. Informace z SBT 
4. Různé 
5. Příští schůze výboru 
 

 
1.                            1.   K zápisu č. 26 nebyly podány písemné připomínky, zápis č. 26 schválen, z VH splněny body 

1, 2, 4, trvají body 3, 5 
                                                                                                                                                                                                                    

2.  Výbor projednal, schválil a rozhodl:  
  Výbor projednal zprávu hrací komise za období do 19. ledna 2016  Vzal na vědomí přesun družstva chlapců TBS Přerov z mistrovské soutěže oblasti U 13 

do soutěže U 12 na Severní Moravě a doplnění družstva U 12 dívek TBS Přerov 
chlapci pro dohrání soutěže.  Výbor schválil Rozpis kvalifikací pro předkolo MR U 13 a Národních finále a 
Festivalů U 12 a 11 a provedl losování účastníků kvalifikací. Zabezpečit rozeslání 
účastníkům kvalifikací 

      Termín: 24. 1. 2016 
      Odpovídá:  Rozsíval  Výbor vzal na vědomí informaci sekretáře, z porady oblastí ČBF, že KBDM zvažuje 

zřízení nadregionálních soutěží i v kategoriích U 17 a U 19  Výbor připravuje v červnu 2016 uskutečnit školení trenérů licence C a žádá kluby 
oblasti o provedení průzkumu, zda o toto školení bude zájem a i negativní odpovědi 
zaslat do konce února 2016.  Výbor se seznámil s požadavkem na reportéra pro web Basketmag.cz, schválen byl M. 
Krhovský  V pondělí 1. února se v Olomouci uskuteční porada moravských oblastí SBT se 
zástupci výboru SBT. Za K. Hůlku, který se omluvil pro lyžařský kurz UP Olomouc, 
se porady zúčastní Remenec a Rozsíval. 
 

3. Výbor byl sekretářem seznámen se závěry Celostátní konference SBT 30. listopadu 2015 
v Praze, která zvolila nový výbor SBT, předsedou byl zvolen J. Mayer z Litoměřic. 
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4. Různé  výbor byl seznámen s projektem Sporťáček, který proběhne v sobotu 28. května 2016 
ve Zlíně a vyslovil souhlas s účasti a uhrazení registračního poplatku. Zapojení klubů 
Zlínského kraje do projektu projednají Schmid a Rozsíval.  Výbor a kluby oblasti byly seznámeny s projektem kroužky.cz.   Výbor byl dále seznámen s návrhem rozdělení dotace ČBF pro oblasti, která je proti 
loňskému roku snížena o 18.000,- Kč a uložil sekretáři na příští výbor zpracovat návrh 
rozpočtu oblasti 2016.  J. Rozsíval seznámil výbor s probíhající kontrolou využití příspěvku z Olomouckého 
kraje na přípravu pro LODM 2015 a změnou ve vyhlášení programů kraje na sportovní 
činnost a akce, bližší informace na webových stránkách Ol. kraje.  Na webu ČBF je umístěna předběžná pozvánka na VH ČBF, která se uskuteční 
v pondělí 25. dubna 2016 v Praze. 
 

5. Příští výbor – středa 9. března 2016 od 16.00 v klubovně č. 9 SH UP Olomouc 
 
 
 
 
 

           Schválil:     Emil Remenec, předseda 
 
Zapsal:   Jaroslav Rozsíval, sekretář 


