
                                                         

Zápis z VV ČBF-PBS ze dne 15.5.2014

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

1)Na základě  nové  legislativy  informoval  předseda  VV ČBF-PBS o  změnách  dotýkajících  se  ČBF-PBS 
v návaznosti na změny v ČBF samotné, odsouhlasené VH ČBF dne 12.5.2014.

           Zajistí: Kučera

2)Předseda VV ČBF-PBS informoval VV o pracovní schůzce ve věci vyúčtování grantů č. VIII, přičemž 
všichni realizátoři byli upozorněni na konečný termín veškerých operací ke dni 30.6.2014 včetně.

3)Předseda ČBF-PBS informoval VV o podané žádosti  na přerozdělení částek pro jednotlivé realizátory 
grantu  č.  VIII  (rozvoj  podpory  mládeže)  na  rok  2014/15  dle  požadavku  komise  HMP s tím,  že  mezi 
realizátory pro nové období není možné zahrnout žadatele, tedy ČBF-PBS. 

4)Předseda  ČBF-PBS  informoval  VV  o  zrušení  funkce  prvního  asistenta  (druhého  trenéra)  mládeže 
jmenovaného dle podmínek grantu č.  VIII  (rozvoj podpory mládeže)  na rok 2014/15 s  datem účinnosti 
ukončení 1.7.2014. Pro udržení hlavního trenéra mládeže bude zajištěno financování z jiných zdrojů.

5)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  zajistil  dokončení  odsouhlasené 
inventury a zpracování nového inventárního seznamu s účetní ČBF a ČBF-PBS Ing. Slanařovou.

6)VV ČBF-PBS odsouhlasil  pokračování  dlouhodobého projektu  Školení  rozhodčích  v mechanice  pro  3 
rozhodčí -  praktická část i pro sezónu 2014/15 s odměnou pro prvního rozhodčího 800,- Kč před zdaněním. 
Dále  odsouhlasil  kompenzaci  nákladů pro úspěšné absolventy  kurzů rozhodčích  I.  a  II.třídy 2014  dle 
stanovených zásad.

7)Probíhající projekt sledování mladých a perspektivních rozhodčích včetně jejich vzdělávání bude i nadále  
monitorován se souhlasem VV ČBF-PBS.

8)VV ČBF-PBS rozhodl o výši odměn pro komise VV ČBF-PBS (i za správu web stránek mini.pbasket.cz)  
ve stejné nezměněné výši (poníženo o výši odměny za operativní a dlouhodobou delegaci) jako v předchozích 
letech s tím, že přerozdělení mezi jednotlivé členy bude potvrzeno jednotlivými předsedy do 6.6.2014.

V Praze dne 15.5.2014 Zapsal: Ing.  Martin Kučera

         Předseda ČBF-PBS
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