Organizační jednotka České basketbalové federace o.s.,
ČBF – Oblast Střední Morava
Bořivojova 235/1, 779 00 Olomouc
IČ 22709720
telefon: +420 728 025 696, +420 737 638 638
E-mail: basketbal.olomoucky.kraj@seznam.cz

Zápis č. 5 - zasedání Výboru ČBF oblast Střední Morava - dne 27. února 2013
Přítomni:
Omluveni:

Remenec, Hůlka, Zatloukal, Krhovský, Rozsíval – sekretář, Sládek, Fanta – ČABR –
StM
Miketa, Schmid, Horký, Fašánek, Čoček, Kubiš, Reich - DRO

Program:
1. Kontrola zápisu č. 4 ze dne 23. ledna 2013
2. Mistrovské soutěže oblasti StM, sezóna 2012/13
3. Grantové programy
4. Změna sídla
5. Školení trenérů licence C,
6. Valná hromada ČABR - StM
7. LODM 2013
8. Termín příštího výboru – ve středu 27. března 2013 od 16.00 v klubovně č. 9 SH UP.

1.

K zápisu č. 4 nebyly podány písemné připomínky, zápis č. 4 schválen.

2.

Výsledky a průběžné tabulky mistrovských soutěží jsou umístěny na webových
stránkách oblasti.
Mistrovské utkání U 13 dívek č. 134 nebylo v určený čas sehráno, hrací komise
rozhodla o skrečování utkání bez přiznání bodu, viz zprávy hrací komise.
Výbor vzal na vědomí pokuty udělené klubům za porušení SŘB a Rozpisu
soutěží.

3.

Do grantového programu Olomouckého kraje byly podány 2 žádosti do obou
programů, ve Zlínském kraji byla podpora sportu vyhlášena 22. ledna 2013
s termínem podání žádostí 20. února 2013, možnosti podání grantů prověří V.
Schmid. Na webových stránkách Olomouckého kraje jsou zveřejněni příjemci
grantů, naše oblast nezískala žádnou finanční dotaci, ve Zlínském kraji nebyl grant
podán. Vzhledem k této skutečnosti byly zastaveny práce na konečném rozpočtu
oblasti na rok 2013 do doby přibližné dotace ze strany ČBF.

4.

Byla podepsána smlouva o pronájmu nebytových prostor v objektu Bořivojova 1,
Olomouc na dobu neurčitou, sekretář o změně sídla informoval MV ČR a FÚ
Olomouc, kde jsme podali registraci plátce daně, Rozsíval ve spolupráci s ing.
Slanařovou připraví daňové přiznání oblasti za rok 2012 a následně je podá u FU. Po
změně registrace na MV provede administrativní úkony v GE MONEY BANK.
Na výbor oblasti 27. března 2013 bude pozván pan Latík, aby výboru vysvětlil
odebrání členské licence OLKO ČSTV.
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J. Rozsíval se písemně ohradil proti nepravdivému tvrzení sekretáře OLKO
ČSTV, že basketbal neměl zájem na prodloužení smlouvy o součinnosti, pouze
jsme odmítli navrhovaný podklad k nové smlouvě!
5.

Výbor schválil na návrh TMK oblasti uspořádání školení trenérů licence C
v termínech 31. 5 – 2. 6. a 7. 6. – 9. 6. 2013 v rámci průběhu se uskuteční
republikový seminář trenérů minibasketbalu, v současné době se jedná o účasti
lektorů, zvažuje se i pozvání trenérů ze Slovenska.

6.

Pan Fanta seznámil výbor oblasti s VH ČABR – StM, předsedou zvolen pan Vyplel,
který bude rovněž pozván na výbor oblasti 27. března 2013

7. LODM 2013 - výbor odvolal na vlastní žádost z funkce trenéra Olomouckého kraje
E. Remence pro jeho pobyt mimo území ČR v době LODM a místo něj na jeho návrh
jmenoval L. Nápravníka, jmenování trenérů Zlínského kraje je v jeho kompetenci.
Vzhledem k odebrání členské licence OLKO ČSTV nedostane basketbal grant na
přípravu, výbor proto rozhodl poskytnout oběma krajským výběrům mimořádnou
dotaci ve výši max. 5.000,- Kč, která může být využita pouze pro nájem hal, stravu a
cestovné na místo soustředění, bližší informace na webových stránkách LODM
2013, odkaz je umístěn na webu oblasti StM.
8. Další jednání výboru se uskuteční ve středu 27. března 2013 od 16.00 v klubovně č.
9 SH UP Olomouc.

Schválil:

Emil Remenec, předseda

Zapsal:

Jaroslav Rozsíval, sekretář
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