
Zápis ze schůze výboru ČBF – oblast Střední Čechy v sezóně 2021/22, která se konala 6.12.2021 

Přítomni: Ing. P. Čeněk, Mgr. B. Žánová, M.Franěk, Ing. D.Kurucz 

Nepřítomen: Ing. T.Benda /omluven/ 

Program: 

1) Kontrola zápisu, plnění úkolů 

2) Průběh soutěží, odložená utkání KP a kvalifikace 

3) Odměny pro STK a Výbor 

4) Finanční situace STC, příspěvek klubům, platby 

5) Zpráva o regionálních výběrech 

6) Různé 

Ad 1)  

- Z minulého jednání nevyplynuly žádné úkoly 

Ad 2)  

- Soutěže jsou ovlivněny množstvím odkladů kvůli karanténám. Výbor apeluje na kluby, aby se 

snažily domluvit náhradní termíny tak, aby nedocházelo ke kumulaci zápasů a následnému 

přetížení dětí 

- Bohužel jsou již odloženy i zápasy kvalifikace. Výbor rozhodl, že se týmy domluví na návrhu 

náhradního termínu nejpozději do 14 dní po odložených zápasech, jinak o termínu rozhodně 

STK 

- Při kolizi termínu kvalifikace a KP rozhodně STK o prioritě zápasů a má právo změnit datum KP, 

aby bylo možné stanovit postupující na NF 

Ad 3) 

- Výbor jednohlasně rozhodl o odměnách pro vedoucí soutěží (8000,-Kč) i STK (15000,-Kč). 

Jednohlasně bylo rozhodnuto o vyplacení odměn za rok 2020 a 2021 pro členy Výboru ve výši: 

Čeněk, Benda, Žánová 10 000,-Kč, Kurucz 5 000Kč. M.Franěk se jako nový člen Výboru odměny 

vzdal. 

- Výbor ocenil dlouhodobou práci M.Modra na projektu Šmoulinka a schválil pro něj odměnu 10 

000 Kč 

Ad 4) 

- Středočeská oblast je v dobré finanční kondici 

- Budou vyplaceny příspěvky klubům dle seznamu 

- Výbor schválil fakturu za účetní služby pro p.Slanařovou ve standardní výši do 6 000 Kč/rok 

- Dle rozhodnutí z října bude oblast financovat druhý výběr dívek, který se bude konat od 12.12. 

- Výbor schválil platbu za přednášku výživové poradkyně na RV chlapců a dívek dne 28.11. ve 

výši 5 000 Kč 

- Výbor schválil platbu za pronájem místností ve Sportovním centru za rok 2021 ve výši 12000,-

Kč 

- Výbor pověřil STK vypracování podkladů k fakturací jiným oblastem za účast v NRG, řízenému 

naší oblastí 

Ad 5) 



- P. Čeněk informoval o výběrech chlapců a dívek ve SC Brandýs a o zrušení turnaje výběrů. 

Náhradní termín bude určen ČBF 

Ad 6) 

- Výbor projednal snahu BK Brandýs o pořádání NF U11 a toto úsilí podporuje.  

- Výbor projednal možnost výroby středočeského maskota Bastyho a pověřil P.Čeňka zjištěním 

informací o ceně  

- Výbor žádá všechny basketbalové příznivce a zástupce klubů o zaslání návrhů možných 

projektů s realizací v roce 2022. Projekty by měly zlepšit podmínky práce v klubech a 

nastartovat další rozvoj basketbalu ve středních Čechách 

  

 

 

 

 


