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. 16 - zasedání Výboru ČBF oblast Střední Morava - dne 19. března 2014
Přítomni:
Omluveni:

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

Program:

1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola zápisu č. 15 ze dne 19. února 2014
Mistrovské soutěže oblasti Střední Moravy
Školení trenérů licence C

Ekonomika, výsledovka, daňové přiznání 2013
Příští schůze výboru

____________________________________________________________________
1.

1. K zápisu č. 15 nebyly podány písemné připomínky, zápis č. 15 schválen.
2. Výbor projednal a schválil:
• zprávu hrací komise za období od 19. února 2014 do 18. března 2014
• výbor schválil postupující do kvalifikace o 2. ligu žen, vítěz TJ OP Prostějov
• v předkole MR U 13 hoši se uvolnilo místo a toto bylo nabídnuto naší oblasti druhému
družstvu tabulky BCM Olomouc
• vzal na vědomí pořadatelství BCM Olomouc v Národním finále U 13 hochů.
• výbor byl seznámen O. Sládkem o výsledcích porady předsedů STK oblastí v Kyjově a
návrhy na organizaci mistrovských soutěží v kategoriích U14, U 15, U 17 a U 19,
jednotné termínové listiny a omezení výjimek u starších hráčů.
• E. Remenec seznámil výbor se závěry porady předsedů oblastí 2. března 2014
v Pardubicích, zápis z tohoto jednání není doposud k dispozici.
• výbor pověřil sekretáře přípravou VH oblasti Střední Morava ve středu 18. června
2014 a zajištěním vhodné místnosti, v případě teplého počasí je v učebnách haly UP
v Olomouci velké horko.
Odpovídá:
sekretář
Termín: 18. června 2014
3. Výbor projednal přípravu školení trenérů licence C v Olomouci v termínech 30. 5. - 1. 6. a 6. 8. 6. 2014, kluby byly sekretářem informovány, na webu oblasti, v sekci SBT je umístěna
přihláška.
4. Výbor projednal a schválil výsledovku hospodaření za rok 2013, projednal a schválil
předloženou účetní závěrku roku 2013 a navrhuje VH oblasti Střední Morava převést
hospodářský výsledek – 16.157,- Kč do nerozdělené ztráty minulých let / účet 932 účetní
osnovy. Daňové přiznání oblasti za rok 2013, včetně všech příloh, zpracované ing.
Slanařovou, bylo podáno na FÚ v Olomouci 19. března 2014 a členové výboru a DRO je
obdrželi v elektronické formě.
5. Příští výbor – v Prostějově po velikonocích, při play – off MNBL.
Odpovídá:
předseda
Schválil:

Emil Remenec, předseda

Zapsal:

Jaroslav Rozsíval, sekretář
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