Zápis z VV ČBF-PBS ze dne 4. 11. 2018

1) Předseda grantové komise informoval VV PBS o úspěšném podání žádosti o grant na první
polovinu roku 2019 na turnaje mládeže.
2) Renata Severová informovala VV PBS o přípravách na druhý ročník turnajů U10 Špunti. Ve
spolupráci s STK PBS se podařilo vložit čtyři turnaje Špuntů do termínové listiny tak, aby
termíny nekolidovaly s termíny turnajů U11. Je to o jeden termín více než loni. Přihlášeno je
celkem 20 pražských družstev.
3) VV PBS byl pozván na zasedání VV ČBF kvůli delegacím na NRL. NRL se účastní 11 pražských
družstev. PBS žádnou část NRL neřídí, přesto se delegační úsek ČABR-P snaží vyjít vstříct
požadavkům ostatních oblastí při zajišťování delegací této soutěže a to zejména v pracovních
dnech, výjimečně, pokud dovolí kapacita i ve víkendových termínech.
4) PBS zdarma vyškolí jakéhokoliv zájemce o získání licence rozhodčího 3. třídy pro pískání NRL,
ale bez možnosti rozhodovat utkání soutěží PBS. V případě zájmu je PBS ochoten vyškolit i
nepražské zájemce s možností i bez možnosti rozhodovat oficiální soutěže řízené PBS za splnění
stejných podmínek jako u pražských zájemců, včetně standartního poplatku za školení.
5) VV PBS schválil nákup košů dle předložených nabídek a pověřil R. Severovou, aby ve spolupráci
se sekretářem PBS zajistili zakoupení dvou mobilních basketbalových košů pro akce PBS, zejména
pro zajištění projektu U10 Špunti. Tyto koše jsou zdarma k zapůjčení i pro pražské kluby,
Podmínkou je uzavření zápůjční smlouvy, či obdobného právního dokumentu mezi PBS a klubem.
6) Na základě doporučení Grantové komise byl změněn příspěvek 5% od realizátorů grantu G1 na
paušální hodnotu, všichni realizátoři budou tedy hradit stejnou částku, která je v konečném
součtu shodná s původním 5% příspěvkem. VV PBS tím vyšel vstříc mimo jiné delegátům Valné
hromady PBS, aby se příspěvek v případě navýšení dotace od Magistrátu dramaticky nezvyšoval.
7) Výbor schválil návrh sekretáře PBS na zřízení nového bankovního účtu na základě analýzy
současných bankovních služeb dostupných na bankovním trhu, díky kterému se výrazně sníží
náklady na bankovní služby. Sekretář PBS byl pověřen převedením současného účtu na účet nový,
tj. zrušení stávajícího účtu u MONETA BANK a zřízení nového účtu u EQUA BANK.
8) Sekretář PBS informoval o úspěšném převedení bankovního účtu. Basketbalové subjekty budou o
provedených změnách včas informovány.
9) VV PBS schválil Rozpis soutěží PBS pro sezónu 2018/19 včetně jeho Dodatku.
10) VV PBS projednal žádost ČBF o delegaci rozhodčích a finanční příspěvek na Euroiádu. Pořadatel
však nedodal dostatečné informace a proto VV PBS nemohl žádosti vyhovět.
11) Sekretář PBS informoval o přípravách na LODM 2019, které se zúčastní jak chlapecký, tak dívčí
regionální výběr U15 Prahy. VV PBS projednal trenérské obsazení obou družstev a rozhodl
ponechat stejné trenérské složení výběrů Prahy na LODM 2019 jako při minulé Olympiádě 2017.
Turnaj se bude konat v Liberci a Jablonci nad Nisou ve dnech 23.-28.6.2019.

V Praze dne 7. 11. 2018

Ing. Radek Lochman
místopředseda ČBF-PBS

