ČBF Olomoucký kraj

V Olomouci dne 13.září 2012

Zápis ze společné schůze výboru ČBF Ol.kraj
a
Hrací komise oblasti StM
Přítomni:

Kočara, Remenec, Fašánek, Miketa, Zatloukal, Sládek, Hůlka, Rozsíval

Omluveni:
Hosté:
Program:

Kapl, Kubiš, Horký, Brádler, Čoček
Němec – ČBF Zlínský kraj,Latík
1.
2.
3.
4.

Kontrola zápisu z 2. srpna 2012
Mistrovské soutěže 2012/2013
Projednání upravených dokumentů k ustavující VH
Různé

1. Kontrola zápisu z 2. srpna 2012 – poplatek za DŘ uhradila hráčka Plášková, trvá ZZČ
hráčce Theimerová a ZVF funkcionář Fanta, klubům oblasti StM zaslány materiály
k ustavující VH 20. září 2012 - schváleno
2. Mistrovské soutěže oblasti StM, sezóna 2012/13
• ze soutěže se odhlásili žačky U 15 BK NH Ostrava - pokuta 3.000,- Kč, viz
vyhlášení soutěží, náhrada za toto družstvo TJ OP Prostějov B, výbor děkuje TJ
OP Prostějov za kladné stanovisko k žádosti výboru k doplnění soutěže.
• V kategorii U 13 dívek se přihlásilo družstvo OSK Olomouc C jako 10 v soutěži
• Výbor udělil pro sezónu 2012/13 výjimku pro SH Šibeník, hala je v majetku
Armády ČR a na úpravu čar nejsou peníze, ani nepovolila BK Olomouc provést
úpravu na její náklady, výjimka (klasická šestka platí i pro tělocvičnu v Mohelnici
a sokolovnu v Přerově.
• výbor projednal povolení startu hráčů a hráček z nižší věkové kategorie do
společné soutěže ženy + U 19 a U 19 + U 17 u chlapců z důvodu sloučení
věkových kategorií z nedostatku přihlášených družstev.
3. Pan Němec předložil výboru ke schválení návrh upravených dokumentů k ustavující VH
20. září 2012, po diskuzi byly některé úpravy zapracovány do 2. verze a jsou k dispozici
na webových stránkách, výbor vzal na vědomí registraci kandidátů na volené funkce,
které byly doručeny do 10. září 2012, jmenný seznam kandidátů je umístěn na
webových stránkách, Rozsíval zpracuje upravený rozpočet na 2. pololetí 2012 a
materiál bude rovněž umístěn na webových stránkách.
4. Výbor byl seznámen se situací ohledně projektu stahovacích košů, žádost o grant by
měla být zařazena do významných projektů Olomouckého kraje a schválena
zastupitelstvem 21. září 2012.
Informace o změně org. pracovníka UP Olomouc B muži - Ondřej Zatloukal
Výbor schválil věcné odměny pro členy výboru ČBF OL.kraj – Kapl, Kočara, Rozsíval,
kteří nepodali kandidatury do nového výboru.

Zapsal: Jaroslav Rozsíval
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