
Zápis ze schůze výboru ČBF – oblast Střední Čechy v sezóně 1920/21, která se konala 

29.6.2020 

Přítomni: F. Chmela, Mgr. B. Žánová, , Ing. P. Čeněk, L. Fric, Ing. Daniel Kurucz, Ing. T.Benda 

Projednáváno: 

1) Kooptace člena Výboru 

- Za člena Výboru byl navržen Ing. Daniel Kurucz  

- Hlasování 4 pro 

- Ing. Kurucz byl kooptován jako pátý člen Výboru 

 

2) Kontrola úkolů: 

- T.Benda -úkol – kontaktovat a domluvit předání i zbývajícím vítězům (termín 

červen 2020) – splněno 

- F.Chmela – zápis do rejstříku, zveřejnění účetní uzávěrky - splněno 

 

3) Informace o kontrole účetnictví 

- Dle zápisu ze schůzky ke kontrole splněny dohodnuté kroky 

 

4) Poplatky  

- Výbor pověřil předsedu jednáním v bance o možnosti snížení poplatků za vedení 

účtu. Výše poplatku se neměnila již mnoho let a neodpovídá současné praxi 

 

5) Zprávy z VV Čabru  

- Na počátku září proběhne pravidelný předsezonní seminář (6.9.) 

- Do té doby bude upřesněno, jakým způsobem bude hrazen členský příspěvek 

rozhodčího 

- Výbor ČBF vydá metodiku k úhradám 

 

6) STK  

- Návrh rozpisu soutěží pro sezónu 2020/2021 

- Větší počet družstev nedává příliš možností pro termíny k případným 

přeložením utkání 

- Vítězové soutěží obdrží finanční odměnu 

- U11,12,13 – 1500,-Kč (vítěz kvalifikace) 

- Ženy – 5000,- 

- Muži – 8000,- 

- Diskuze – kvalifikace u mini, přihlášky do konce září, poplatek 2000,-Kč. Při 

nesehrání kvalifikace bude poplatek vrácen 

- Pro další sezónu bude zvážena možnost dlouhodobé postupové soutěže bez 

kvalifikací 

7) Různé 

- Výbor požaduje vypracování uzávěrky a předložení rozvahy  k 30.6.2020-trvá 

- V platnosti zůstávají pravidla mini z minulé sezóny, zkušenosti budou 

zhodnoceny až na jaře 2021 

- VH ČBF – 14.9.2020 



- Vzhledem k častým dotazům na dění ve Vv ČBF vyzývá Výbor k účasti na VH, 

kde bude možné se dozvědět důvody rozhodnutí v některých oblastech 

basketbalových soutěží, povinných členských příspěvcích a jejich úhradách i 

vizi dalšího směřování českého basketbalu. 

- Členské příspěvky – povinnost hradit za hráče, trenéry, rozhodčí… 

- Postup bude řešen v metodice, kterou rozešle VV ČBF 

- Výbor pověřuje T.Bendu oslovením ostatních členů Výboru ČABRu a 

přenesením informací z Vv Stc. 

- Výbor pověřuje L.Frice kontrolou úhrady poplatků dle výpisu 

-  

 

8) Diskuze 

- Zkušenosti z letošní sezóny 

- Možnost získání partnerské oblasti v Polsku a společných turnajích 

- Příprava regionálních výběrů 

 


