Zápis z VV ČBF-PBS ze dne 22. 5. 2016
Přítomni:
Hosté:

Kučera, Lochman, Svoboda, Šorsák, Severová
Sušer (STK PBS), Treml (hlavní trenér Prahy), Hošek (ČABR-P), Jeřáb (DRO PBS)

1)Byl podán grant na konání turnajů pro druhou polovinu roku 2016. Jako každoročně žádá VV PBS kluby a
organizační pracovníky o pomoc při organizování turnajů mládeže. Stačí napsat email na
lochman.radek@seznam.cz , kde uvedete datum a čas konání turnaje, počet účastníků (především pražských)
a předpokládaný rozpočet turnaje. VV PBS všechny žádosti projedná na nejbližší schůzi a rozhodne o výši
příspěvku.
2)VV PBS rozhodl, že účelová dotace v grantu G1a na školení rozhodčích bude vyúčtována formou faktury
PBS jednotlivým subjektům ve výši odpovídající 1% z přidělené částky. Školení budou probíhat ve spolupráci
s ČABR-P a bude se jednat především o nové začínající rozhodčí, či o rozhodčí vyškolené v posledních dvou
letech.
3)Sekretář PBS informoval o přípravách přihlášek a dalších procedur na novou sezónu. Deadline přihlášek je
20. 6. 2016. Výše členských příspěvků zůstává nezměněna.
4)Den přeborníků 2016 se uskuteční dne 15. 6. 2016 od 17:00 tentokráte ve sportovní hale Folimanka na
Praze 2. Všechna oceněná družstva i jednotlivci byli písemně pozváni.
5)Valné hromady PBS konané 28. 4. 2016 se zúčastnilo 19 zástupců s právem rozhodovacím. Usnesení VH je
možné nalézt na webových stránkách PBS v sekci PBS - Valná hromada.
5)Valná hromada PBS uložila VV PBS vytvoření hodnotící komise pro grant G1a. Hodnotící komise bude
složena ze zástupců všech zúčastněných klubů. VV PBS jmenoval předsedou komise Radka Lochmana a
místopředsedy Radka Tremla a Pavla Sušera. Povinností předsedy a místopředsedů bude mimo jiné také
přednesení doporučení hodnotící komise směrem k VV PBS.
6)Valná hromada PBS také uložila VV PBS zabývat se parametry G1a, zejména účelovostí dotace. VV PBS
rozhodl, že parametry G1a se bude zabývat až po jednání hodnotící komise. Hodnotící komise se sejde až po
vyúčtování G1a za rok 2015.

V Praze dne 22. 5. 2016

Zapsal: Ing. Radek Lochman
místopředseda ČBF-PBS

