USNESENÍ VALNÉ HROMADY 2012
Pražského basketbalového svazu
Konaná dne 26. dubna 2012, SSPŠ Preslova 25, Praha 5
USNESENÍ VALNÉ HROMADY PBS:
1,

VH PBS schválila předložený program VH PBS 2012 ( pro 12, proti 0, zdržel se 0)

2,

VH PBS schválila předložený jednací a hlasovací řád VH PBS 2012 ( pro 12, proti 0, zdržel se 0)

3,

VH PBS zvolila návrhovou komisi – pracovní předsednictvo ve složení Kučera, Lochman,
Severová (pro 9, proti 0, zdržel se 3),

4,

VH PBS zvolila mandátovou komisi ve složení Štěp, Treml, Sušer (pro 9, proti 0, zdržel se 3)

5,

VH PBS vzala na vědomí zprávu mandátové komise, že VH PBS 2012 se účastní 12 delegátů
s hlasem rozhodujícím, tedy pro hlasování je nadpoloviční většina 7 hlasů.

6,

VH PBS schválila dále následující usnesení:
-

-

VH PBS vzala na vědomí zprávu předsedy PBS za uplynulé období – rok 2011
VH PBS schválila předloženou zprávu VV-PBS o rozpočtu a hospodaření za rok 2011
VH PBS schválila předložený vyrovnaný návrh rozpočtu VV-PBS pro rok 2012
včetně potvrzení možnosti využití minulého přebytku pro dotace akcí mládeže a
projektu dlouhodobého rozhodování 1PA v mechanice 3 rozhodčích
VH PBS schválila přednesenou zprávu DOR-PBS za uplynulé období - rok 2011
VH PBS schválila splnění uložených úkolů VV-PBS z předchozí VH PBS 2011
VH PBS bere na vědomí usnesení VH ČBF např. i odvozenou právní subjektivitu pro
PBS
VH PBS bere na vědomí plnění přijatého opatření zamezující stagnaci v kategoriích
mládeže zvýšením startovného v kategoriích dospělých a současného snížení
v kategoriích žactva, zvýšením sankcí za nesplnění podmínky družstva mládeže u
nejvyšších soutěží řízených STK PBS a rozšířením této povinnosti i pro nižší soutěže
dospělých pod sankcí a výhledově i jiným zpřísněním na úkor družstev dospělých
např. dalších VŠ družstev
VH PBS bere na vědomí připravovanou změnu organizace soutěže v kategorii mužů
od sezóny 2013/14
VH PBS bere na vědomí provedenou kontrolu úpravy hřišť dle pravidel FIBA od
sezóny 2012/13 (až na výjimky, tedy méně než 10% vše přelajnováno)
VH PBS ukládá klubům PBS maximálně využít projekty ČBF na popularizaci
basketbalu i na školách k získávání nových členů pro družstva mládeže a tím zamezit
stagnaci dle usnesení VH PBS 2011
VH PBS zvolila novou DRO na následující volební období ve složení p. Jeřáb,
Chalupský, Lacina

Skončeno, přečteno, schváleno (pro 12, proti 0, zdržel se 0)
V Praze dne 26.4.2012

Za správnost dle návrhové komise:
Ing.Martin Kučera, předseda VH a NK-VH PBS
předseda PBS

