V Olomouci dne 24.srpna 2011

ČBF STŘEDNÍ MORAVA

Zápis ze schůze výboru ČBF Ol. kraj
a
Hrací komise oblasti střední Morava
Přítomni:
Omluveni:
Program:

Kapl, Remenec, Miketa, Kubiš, Hůlka, Rozsíval, Horký, Sládek, Fleischmann
Kočara, Zatloukal
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Kontrola zápisu z 18. května 2011
Zhodnocení VH ČBF Ol. kraj
LODM 2011
Schválení Rozpisu mistrovských soutěží oblasti StM, sezóna 2011/12
Ekonomika
Různé
Termín příští schůze: 22. září 2011

1. Úkoly splněny
2. Zápis z 10.VH ČBF Ol. kraj je umístěn na www stránkách a z usnesení VH byly
doposud splněny body C - 1, 2, 3, 4, trvá zpracovat rozpočet výboru - na příštím
jednání přednese Rozsíval
3. LODM oba krajské výběry obsadili celkové 7.místo
4. S předstihem byl členům výboru zaslán návrh textu Rozpisu a po připomínkách byl
dnešního dne schválen a bude přílohou tohoto zápisu
a) Upozornění na povinnost organizačních pracovníků aktualizovat kontakty
b) Schválena pro sezónu 2011/12 tělocvična pro utkání minižactva - ZŠ Zachar,
ul.Zeyerova, Kroměříž (lajnování bez čáry tříbodového území)
Klub je povinen zaslat Kartu tělocvičny nejpozději do 31.8.2011
c) Schválena změna termínů utkání (odsouhlaseno SKB Zlín)
Soutěž mladších minižáků:
 utkání č. 3 a č. 4
Zlín - Kroměříž ze dne 1.10. 2011
nový termín:
24. 9. 2011
 utkání č. 15 a č.16
Kroměříž - Zlín ze dne 12.11.2011
nový termín:
25.9.2011
5.
a) Kapl a Rozsíval podepsali s OLKS ČSTV Smlouvu o součinnosti pro kalendářní
rok 2011 za služby poskytnuté OLKS ČSTV, na účet OLKS převedena částka
42.000,- Kč, zůstatek finačních prostředků ČBF Ol. kraj ve výši 42 823,91 Kč
byl OLKS ČSTV převeden na nový účet ČBF Ol. kraje.
b) Výbor projednal žádost K. Hůlky o příspěvek na cestovní náhrady spojené s
účastí na mezinárodním semináři trenérů ve Švédsku a schválil příspěvek
5.000,- Kč s tím, že získané vědomosti budou prezentovány na semináři a
školení trenérů licence C v Olomouci v roce 2012.
c) Klubům oblasti StM byly zaslány informace k novým pravidlům přidělování
státních dotací od roku 2012, viz Program IV. - Údržba a provoz sportovních
zařízení, žádosti nutno adresovat na ČBF do 31.srpna 2011 !
6. Vzhledem k termínové listině ČBF se schůze výboru v sezóně 2011/12 konat vždy ve
čtvrtek v 16,00 hod., převážně v zasedací místnosti OLKS
7. Termín další schůze dne 22.září 2011
Zapsal: Jaroslav Rozsíval
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