Zápis z VV ČBF-PBS ze dne 15. 9. 2019

1) Předseda grantové komise informoval VV PBS o zdárném vyúčtování rozvojového grantu. Většina
chyb vytknutých magistrátem pramenila z toho, že realizátoři účtovali stejné položky jako
v loňském roce, ale letos zřejmě jiný úředník tyto položky (zejména zdravotní vybavení) prohlásil
za nezpůsobilé náklady. Ve spolupráci s jednotlivými realizátory se podařilo všechny chyby
odstranit.
2) Předseda grantové komise informoval VV PBS o připravované schůzi grantové komise. Všichni
realizátoři budou včas informováni.
3) VV PBS schválila návrh předsedy grantové komise na přerozdělení dotace z grantu G1 pro letošní
rok. Systém přerozdělení dotace zůstal stejný jako v loňském roce. VV PBS také schválila sankce
pro některé realizátory za neplnění podmínek (Basket Slovanka – opakované neplnění povinností,
nezaslání vyúčtování v termínu, Sokol Vyšehrad – vrácení části dotace v minulém roce) dle
platných pravidel PBS.
4) Sekretář PBS informoval VV PBS o rozeslání dotací z grantu G1 jednotlivým realizátorům a
podepsání smluv i dodatků smluv s jednotlivými realizátory.
5) Sekretář PBS informoval o přípravách na novou sezónu. Všechny soutěže jsou připraveny.
6) Sekretář PBS informoval o probíhajících i skončených seminářích ČABR-P. Vyškoleno bylo
celkem 19 nových rozhodčích, kteří se v nové sezóně zapojí do řízení soutěží mini. Dále bylo
uspořádáno několik seminářů pro nadějné mladé rozhodčí i pro rozhodčí první skupiny pro
mechaniku tří rozhodčích.
7) VV PBS rozhodl na základě návrhu VV ČABR-P o vyplacení příspěvku pro úspěšné absolventy
školení rozhodčích 1. a 2. třídy - Klatovy 2019 dle schválených zásad.
8) Hlavní trenér mládeže informoval VV PBS o úspěchu výběrů Prahy na LODM v Liberci. Obě
úspěšná družstva byla pozvána na slavností přijetí medailistů primátorem HMP v Brožíkově síni
na Staroměstské radnici.
9) VV PBS schválil Rozpis soutěží PBS pro sezónu 2019/20.
10) Renata Severová informovala VV PBS o přípravách na novou sezónu turnajů U10 Špunti.
Přihlášeno je celkem 24 družstev. Systém turnajů bude stejný jako v loňském roce.
11) Hlavní trenér mládeže informoval VV PBS o přípravách na novou sezónu turnajů 3*3 v kategorii
U11. Celkem je přihlášeno 25 družstev.

V Praze dne 15. 9. 2019

Ing. Radek Lochman
místopředseda ČBF-PBS

