Organiza ní jednotka
eské basketbalové federace o.s.
BF - Oblast st ední Morava
Bo ivojova 235/1
OLOMOUC
779 00

Zápis Valné hromady eské basketbalové federace, o. s. , BF – Oblast St ední Morava
konané ve st edu dne 14. zá í 2016
ítomni: delegáti dle prezen ní listiny
A. Svolání Valné hromady BF - Oblast st ední Morava

Po ad jednání:
1.

Zahájení, ov ení schopnosti se usnášet, volba:
edsedy Valné hromady
Pracovního p edsednictva Valné hromady Oblastního pobo ného spolku, BF - Oblast
St ední Morava (dále jen „OPS“)
Zapisovatele Valné hromady
Mandátové komise
Volební komise
Návrhové komise

2.

Schválení Jednacího a Volebního ádu Valné hromady OPS.

3.

Zpráva Výboru OPS.

4.

Hospoda ení OPS za rok 2015, Rozpo et 2016.

5.

Zpráva DOK OPS.

6.

Diskuse.

7.

Schválení Statut OPS.

8.

Volba P edsedy OPS.

9.

Volba Výboru OPS.

10. Volba Dozor í a odvolací komise.
11. Schválení návrhu usnesení Valné hromady OPS.
Veškeré dokumenty p edkládané na program jednání byly delegát m valné hromady k dispozici 30 dn p e
termínem konání k dispozici na webu OPS a v písemné podob k dispozici u prezence p ed jednáním VH.
Jednání Valné hromady zahájil v 17:00 hod. pov ený ídící jednání Jaroslav Rozsíval, omluvil neú ast
výborem ur eného p edsedy VH Viktora Schmida, který se z vážných zdravotních d vod omluvil, následn
pro nedostate ný po et zú astn ných (37 pozvaných/10 p ítomných) byla VH ukon ena.
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B. Náhradní VH BF - Oblast st ední Morava
Náhradní Valná hromada BF - Oblast st ední Morava ve stejný den, na stejném míst a se stejným
programem byla svolána v souladu s lánkem 8.10 Stanov BF na 17,30 hod.
1) Jednání náhradní Valné hromady
VH zvolila ídícím jednání Jaroslava Rozsívala.
ítomni: delegáti dle prezen ní listiny
Volba pracovního p edsednictva a p edsedy VH ve složení:
Jaroslav Rozsíval, Ji í N mec a Emil Remenec
edsedou pracovního p edsednictva zvolen Jaroslav Rozsíval
Zapisovatelem VH pov en Emil Remenec
Volba mandátové a návrhové komise ve složení:
Ivan Fašánek, Pavel Miketa a Ond ej
ek
Volba volební komise ve složení:
Vymazal, Kubiš a Krhovský
Na návrh p. N mce byla mandátová a volební slou ena.
2) VH projednala a schválila
a) program Valné hromady
b) jednací ád Valné hromady
c) volební ád Valné hromady
3) Zpráva p edsedy BF - Oblast st ední Morava Emila Remence o innosti výboru od uplynulé VH
5. 11. 2015.
edseda zhodnotil sout že, práci výboru, p ípravu Valné hromady a pod kování len m výboru BF
- Oblast st ední Morava za spolupráci a pop ál novému budoucímu výboru hodn úsp ch do dalšího
sobení a to nejenom v oblasti funkcioná ské, ale dobrých výsledk družstev v naší oblasti
v mistrovských sout žích.
4) Zprávu o hospoda ení p etl p. Jaroslav Rozsíval.
Byla p edložena výsledovka zpracována ú etní BF v Praze paní ing. Slana ovou.
Výnosy 218.416,23,- K , Náklady 277.118,00,-K
Je nutné zaú tovat ztrátu z hospoda ení za rok 2015 ve výši 58.701,77 K na vrub ú tu neuhrazené
ztráty z minulých let.
Podepisování je v kompetenci jenom p edsedy a místop edsedy.
Byl p edložen rozpo et zpracovaný sekretá em panem Rozsívalem na rok 2016.
Rozpo et je vyrovnaný.
5) Zprávu Dozor í a odvolací komise p ednesl její p edseda Ond ej
6) Diskuse
Sout že 2016/2017
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7) VH vzala na v domí Statut oblasti a souhlasí se zasláním výboru BF k potvrzení.
8) Volba P edsedy OPS – st ední Morava
edseda pracovního p edsednictva pan Rozsíval seznámil VH s jednotlivými p ihláškami kandidát
do jednotlivých funkcí.
Zpráva Mandátové komise o po tu ú astník :
Mandátová a volební komise seznámila VH s po tem p ítomných delegát s hlasem rozhodujícím a
stanovila kvorum pro platnost hlasování. Pozváno 37 delegát , VH se zú astnilo 10 delegát , kvorum
pro schválení návrhu je 6 hlas pro.
Volba P edsedy OPS
Kandidát na funkci p edsedy pouze jeden - Emil Remenec, komise doporu ila a VH schválila v
souladu s volebním ádem ve ejnou volbu.
Kandidát Emil Remenec byl zvolen, když 9 pro, 1 se zdržel.
9) Volba len výboru OPS
Za leny výboru bylo navrženo 5 kandidát na 4 volená místa, volba tajnou volbou.
Na lena výboru abecedn - Ivan Fašánek, Karel H lka, David Vyplel, Old ich Sládek a Viktor
Schmid
Volební komise rozdala p ítomným delegát m s hlasem rozhodujícím volební lístky, jednoho
kandidáta škrtnout.
Výsledky voleb za lena výboru: Fašánek 8, H lka 8, Sládek 8, Schmid 8, Vyplel 2
Viktor Schmid zvolen místop edsedou OPS.
10) Volba len Dozor í a odvolací komise
Pro volby do Dozor í a odvolací komise splnili podmínky pro kandidaturu: David Vyplel, Ond ej
ek a Pavel Miketa.
Ond ej
ek - p edseda, David Vyplel - místop edseda
VH zvolila trojici kandidát (7 pro, 3 se zdrželi, proti 0).
Seznam zvolených funkcioná
volby.

bude odeslán v souladu se Stanovami

BF výboru

BF k potvrzení

11) Usnesení Valné hromady
11.1 Valná hromada schvaluje:
a) Zprávu Výboru BF – Oblast St ední Morava.
b)

ádnou ú etní záv rku
výsledku ve výši:

BF – Oblast St ední Morava za rok 2015, v etn hospodá ského

Výnosy:

218.416,23 K

Náklady:

277.118,- K

Celkem HV:

- 58.701,77 K
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c) Rozpo et OPS na rok 2016, jako rozpo et vyrovnaný ve výši:
Výnosy:

197.000,-

Náklady:

197.000,-

HV:

0,-

d) Zprávu Dozor í a odvolací komise BF – Oblast St ední Morava.
e) Výsledek hospoda ení BF – Oblast St ední Morava ztrátu ve výši 58.701,77 K zaú tovat na
vrub ú tu neuhrazené ztráty minulých let. / ú et 932 ú etní osnovy /.
f) Ú etní záv rku za rok 2015.
11.2 Valná hromada uložila Výboru OPS, aby:
a) Odeslat Statut oblasti k potvrzení výboru BF.
Termín: do 30. 9. 2016
b) Odeslat seznam zvolených funkcioná
volby.

v souladu se Stanovami BF výboru BF k potvrzení

Termín: do 30. 9. 2016
c) Zajistil zve ejn ní zprávy VH BF na internetových stránkách BF.
Termín: do 30. 10. 2016
d) Zajistil ádnou ú etní záv rku za rok 2016
11.3. Valná hromada uložila delegát m Valné hromady, aby:
a) Seznámili leny ve svých klubech se záv ry VH 2016.
Termín: neprodlen

Záv rem Valné hromady P edseda pracovního p edsednictva Jaroslav Rozsíval, pod koval všem
astník m za ú ast a pop ál mnoho úsp ch v sezón 2016/2017.

Zapsal: Emil Remenec
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