
Usnesení z     Valné hromady oblastní organiza  ční jednotky ČBF  
ČBF – Pražský basketbalový svaz,

konané v     Praze dne 3.10.2013  

A.         Valná hromada projednala a schválila:  

1. Program jednání valné hromady ČBF–PBS.

2. Jednací řád valné hromady ČBF–PBS.

3. Složení komisí: Pracovní předsednictvo-návrhová komise (Kučera-předseda, Štěp, Lochman), 
Mandátovou komisi (Švejdar-předseda, Geršl, Sušer),

4. Předchozí usnesení VH PBS ze dne 20.9.2013 včetně výsledků hospodaření za rok 2012/13 a návrhu 
rozpočtu rok 2013/14, jako vyrovnaný a zprávy DRO PBS za rok 2012/13.

5. Délku prvního funkčního období pro DRO ČBF-PBS na dva roky (dále následují dle Stanov ČBF 
funkční období čtyřletá)

B.          Valná hromada vzala na v  ědomí:  

• Zprávu o změně právního vztahu vůči PTU na základě změny Stanov ČBF odvozujících právní 
subjektivitu ČBF-PBS včetně změny sídla ČBF-PBS: Hanusova 347/16, 140 21 Praha 4.

• Informaci o hospodaření PBS ke dni VH ČBF-PBS.

• Zprávu Mandátové komise o usnášeníschopné VH ČBF-PBS a nadpoloviční většině pro schválení a 
volbu VH ČBF-PBS (pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím 97, přítomno 12 delegátů s hlasem 
rozhodujícím, pro schválení a volbu je nadpoloviční většina 7 hlasů delegátů s hlasem rozhodujícím).

C.         Valná hromada ukládá:  

• VV   ČBF–PBS  :

• Zveřejnit usnesení  valné hromady oblastní organizační jednotky ČBF-PBS na webu PBS 
(www.pbasket.cz).

• Organizační řád ČBF–PBS bude případně přejat dle Stanov ČBF.

• Dokončit inventarizaci hmotného i nehmotného majetku ČBF–PBS k 31.12.2012 a účetně vyřadit 
nesprávně evidovaný majetek dle PTU.

• Zahájit jednání o úpravě podmínek zařazení družstev do soutěží s ohledem na počet mládežnických 
družstev (příslušnost v soutěžích PBS a ČBF nebo StČ ČBF)

• O práci VV ČBF-PBS pravidelně informovat na svém webu.

http://www.pbasket.cz/


• Dozor  čí radě oblasti  – ČBF-PBS:  

• Zpracovat plán práce na rok 2013/14.

• Delegát  ům  valné hromady oblastní organizační jednotky ČBF–PBS:  

Informovat členy ČBF o výsledcích jednání  valné hromady oblastní organizační jednotky ČBF–PBS. 

V Praze dne: 3.10.2013 Ing. Martin Kučera, v.r.
                                                                                                           předseda ČBF-PBS


