Zápis z VV ČBF-PBS ze dne 8.12.2013
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:

Kučera, Lochman, Severová, Šorsák,
Sušer (STK PBS), Jeřáb (DRO PBS), Hošek (ČABR-P),
Menšík (DK PBS), Svoboda,



Na základě chybějícího paragrafového znění v řádech ČBF pro zvlášní část DŘ bod II. A. 18.
zpracuje místopředseda VV ČBF-PBS jeho návrh pro legislativní komisi ČBF v řádném
termínu chybějící paragrafové znění podmínek a povinnosti pro hráče podvolit se kontrole,
zda není pod vlivem alkoholu.
Zajistí: Lochman
Termín: 5.1.14
 Místopředseda VV ČBF-PBS informoval o průběhu a čerpání grantů č. V, tedy pořádání
turnajů mládeže. Na první polovinu roku nám magistrát přidělil částku 50 tisíc korun, kterou
bylo, díky spoluúčasti žadatele, nutné navýšit z vlastních zdrojů minimálně ještě o dalších 40
tisíc korun. ČBF-PBS v rámci těchto turnajů uspořádal celkem pět turnajů ve spolupráci
s kluby Jírovcovo náměstí, BA Sparta a Sokol Dubeč. Na druhou polovinu roku nám
magistrát přidělil také částku 50 tisíc korun se stejnou spoluúčastí žadatele. Opět jsme
uspořádali celkem pět turnajů. Spolupořadateli byly opět stejné kluby jako v první polovině
roku, jeden turnaj také uspořádala Basket Slovanka. Všechny turnaje proběhly bez
vážnějších problémů a splnily svůj účel. VV ČBF-PBS děkuje klubům, které pomáhali turnaje
uspořádat, za bezproblémové zvládnutí všech turnajů a věří, že v příštím roce se najde více
klubů, které by chtěly pro mládež nějaký turnaj uspořádat.
 Předseda ČBF-PBS informoval VV o podané žádosti na přerozdělení částek pro jednotlivé
realizátory grantu č. VIII (rozvoj podpory mládeže) na rok 2013/14 dle výsledku
opakovaných jednání na MHMP a podkladů realizátorů předaných při podpisu
statutárními zástupci realizátorů a ČBF-PBS.
 Předseda ČBF-PBS informoval VV o podané žádosti grantu č. VIII (rozvoj podpory mládeže)
na rok 2014/15 dle podmínek z opakovaných jednání na MHMP a podkladů realizátorů
předaných při podpisu statutárními zástupci realizátorů a ČBF-PBS.
 VV ČBF-PBS potvrdil inventární seznam včetně vyřazení nepoužívaných DKP (DHIM)
starších 5ti a 10ti let, tedy dle usnesení VH ČBF-PBS a zprávy DRO ČBF-PBS. Sekretář
zajistí dokončení odsouhlasené inventury a zpracování nového inventárního seznamu s účetní
ČBF a ČBF-PBS Ing. Slanařovou.
Zajistí: Sušer
Termín: 31.12.13
 VV ČBF-PBS odsouhlasil další pokračování dlouhodobého projektu Školení rozhodčích
v mechanice pro 3 rozhodčí - praktická část.
 Probíhající projekt sledování mladých a perspektivních rozhodčích včetně jejich vzdělávání
bude i nadále monitorován se souhlasem VV ČBF-PBS.
 VV ČBF-PBS rozhodl o zařazení projektu Šmoulinka (finálový turnaj) do grantových
programů pro pořádání turnajů ve smyslu podmínek MHMP a odsouhlasil podporu ve výši 12
tisíc korun pořadateli BK Prosek, která byla po splnění podmínky doložením o přerozdělení
předchozí dotace jednotlivým účastníkům za rok 2011/12 vyplacena.

V Praze dne 8.12.2013

Zapsal:

Ing. Martin Kučera
Předseda ČBF-PBS

