Organizační jednotka
České basketbalové federace o. s.
ČBF - Oblast střední Morava
Bořivojova 235/1
7 7 9 0 0 OLOMOUC

Zápis Valné hromady České basketbalové federace, o. s. , ČBF – Oblast Střední Morava
konané v pátek dne 25. června 2018 v Olomouci
Přítomni: delegáti dle prezenční listiny
Veškeré dokumenty předkládané na program jednání byly delegátům valné hromady k dispozici 30
dnů pře termínem konání k dispozici na webu OPS a v písemné podobě k dispozici u prezence před
jednáním VH.
A. Svolání Valné hromady ČBF - Oblast střední Morava
Pořad jednání:
1.

Zahájení, ověření schopnosti se usnášet, volba:
 Předsedy Valné hromady
 Pracovního předsednictva Valné hromady Oblastního pobočného spolku, ČBF - Oblast
Střední Morava (dále jen „OPS“)
 Zapisovatele Valné hromady
 Mandátové komise
 Návrhové komise

2.

Schválení Jednacího řádu Valné hromady OPS.

3.

Zpráva Výboru OPS.

4.

Hospodaření OPS za rok 2017, Rozpočet 2018.

5.

Zpráva DOK OPS.

6.

Návrh organizace mistrovských soutěží oblasti StM, sezóna 2018/2019

7.

Diskuse.

8.

Schválení návrhu usnesení Valné hromady OPS.

9.

Závěr

Jednání Valné hromady zahájil v 15:30 hod. pověřený řídící jednání Jaroslav Rozsíval, následně pro
nedostatečný počet zúčastněných s hlasem rozhodujícím (31 pozvaných/12 přítomných) byla VH
ukončena.
B. Řádná VH ČBF - Oblast střední Morava
Řádná Valná hromada ČBF - Oblast střední Morava ve stejný den, na stejném místě a se stejným
programem byla svolána v souladu s článkem 8.10 Stanov ČBF na 16:05 hod.
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1) Jednání náhradní Valné hromady
VH zvolila řídícím jednání Jaroslava Rozsívala.
Přítomni: delegáti dle prezenční listiny
 Volba pracovního předsednictva a předsedy VH ve složení:
Emil Remenec, Jiří Němec a Jaroslav Rozsíval
Předsedou pracovního předsednictva zvolen Jaroslav Rozsíval
 Zapisovatelem VH pověřila Emila Remence
 Volba mandátové a návrhové komise ve složení:
Pavel Miketa, Eva Drábková, Petr Mořkovský
2) VH projednala a schválila
a) program Valné hromady
b) jednací řád Valné hromady
3) Zpráva předsedy výboru ČBF - Oblast střední Morava Emila Remence o činnosti od
uplynulé VH konané dne 02. 06. 2017.
Předseda zhodnotil soutěže, práci výboru, přípravu Valné hromady, a poděkoval členům Výboru
oblasti za spolupráci a popřál do nastávající sezóny hodně úspěchů a to nejenom v oblasti
funkcionářské, ale i dobrých výsledků družstev naší oblasti v soutěžích.
4) Zprávu o hospodaření přečetl Jaroslav Rozsíval.
 Byla předložena výsledovka zpracována účetní ČBF v Praze paní ing. Slanařovou.
Výnosy 268.111,00,- Kč, Náklady 196.272,00,-Kč, zisk 71.839,00 Kč.


Byl předložen rozpočet zpracovaný sekretářem panem Rozsívalem na rok 2018.
Rozpočet je vyrovnaný ve výši 176.000,00 Kč.

5) Zprávu Dozorčí a odvolací komise přednesl její člen Ondřej Čoček
Za uplynulé období nebylo k DOK podáno žádné odvolání či podnět. Usnesení VH 2017 bylo
splněno v termínu. Účetnictví je vedeno na základě Mandátní smlouvy v souladu s ekonomickými a
právními předpisy ČBF a právním a daňovým řádem České republiky.
6) Návrh organizace mistrovských soutěží oblasti StM, sezóna 2018/2019
Předseda hrací komise oblasti StM O. Sládek přednesl návrh hracích systémů soutěží mini
dvoukolově doma / venku dvě utkání v jeden den ve všech kategoriích, při dodržení platných
pravidel minibasketbalu, podmínky budou v Rozpise soutěží. V kategorii U11 minižaček se po
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základní části spojí soutěž s oblastí SM, kdy 1. + 2. a 3. + 4. odehrají utkání se stejně umístěnými
družstvy sousední oblasti se započítáním výsledků ze základní skupiny. Družstva kategorií U15, U17
a U19 budou do mistrovských soutěží zařazena na základě rozhodnutí STK ČBF a KBDM
v Nadregionálních ligách. V soutěži mužů přihlášeno 13 družstev, přítomní zástupci klubů rozhodli o
variantě dvoukolového systému každý s každým bez play – off. Soutěž žen bude spojena s oblastí
SM, kdy Přeborníkem bude vítěz ze vzájemných utkání družstev přihlášených do oblasti STM..
7) Diskuse

 L. Kapaňa ČABR StM
– pro nízký počet aktivních rozhodčích obtížně zajišťuje delegaci rozhodčích na
mistrovská utkání oblasti, navíc si někteří svá utkání vybírají, protože jsou
přihlášeni do více oblastí ČBF!
– poslední školení rozhodčích se uskutečnilo v roce 2013, přes výzvu klubům se
žádný zájemce o funkci rozhodčího nepřihlásil
 I. Dolinek regionálního manažer
– seznámil přítomné se svou funkcí
 J. Němec
– vznesl dotaz, proč nejsou v rejstříku spolků uvedeny všechny údaje o oblasti StM
odpověděl Rozsíval, již 7. prosince 2017 předal na podatelně Městského soudu
v Praze CD s požadovanými listinami.
– upozornil na chyby v předloženém rozpočtu zejména na přiřazení položek dle
účetní osnovy a grafickou úpravu řádků
 O. Sládek
– informoval o revizi klubů v systému ČBF, kde provedl kontrolu a nechal přiřadit
všechny kluby z minulosti zařazené do jiných oblastí dle stávajícího oblastního
uspořádání pod oblast Střední Morava

8) Usnesení Valné hromady
8.1 Valná hromada schvaluje:
a) Zprávu Výboru ČBF – Oblast Střední Morava.
b) Řádnou účetní závěrku ČBF – Oblast Střední Morava za rok 2017, včetně
hospodářského výsledku ve výši:
Výnosy:

268.111 Kč

Náklady:

196.272 Kč

Celkem HV:

zisk 71.839 Kč

c) Rozpočet OPS na rok 2018, jako rozpočet vyrovnaný ve výši:
Výnosy:

176.000 Kč

Náklady:

176.000 Kč

HV:

0 Kč
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d) Zprávu Dozorčí a odvolací komise ČBF – Oblast Střední Morava.
e) Rozhodnutím VH zisk 71.839,00 Kč zaúčtovat na vrub zisku/ztráty minulých let / účet
932 účetní osnovy.
f) Účetní závěrku za rok 2017.
g) Trenéry regionálního výběru U14 (společných s oblastí Severní Morava) pro sezónu
2018/2019 Evu Drábkovou – dívky a František Ebergenyi - chlapci
8.2 Valná hromada uložila Výboru OPS, aby:
a) Zajistil zveřejnění zprávy VH ČBF na internetových stránkách ČBF.
Termín: do 31. 07. 2018
b) Zajistil řádnou účetní závěrku za rok 2018
Termín: do 28. 02. 2019
c) Zajistit vložení dokumentů do Spolkového rejstříku
Termín: do 31. 12. 2018
d) Připravit termínovou listinu v souladu s termínovou listinou ČBF
Termín: do 31. 07. 2018
e) Umístit na web oblasti rozlosování oblastí řízených mistrovských soutěží
Termín: do 15. 08. 2018
8.3 Valná hromada uložila delegátům Valné hromady:
Seznámit členy ve svých klubech se závěry VH 2018.
Termín: neprodleně
9) Valnou hromadu zakončil Jaroslav Rozsíval, poděkoval všem účastníkům za účast a popřál
mnoho úspěchů v sezóně 2018/2019.

Zapsal: Emil Remenec
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