
Zápis z VV ČBF-PBS ze dne 11.9.2013

Přítomni: Kučera, Lochman, Severová, Svoboda, Šorsák,
Hosté: Sušer (STK PBS), Treml (STK PBS), Jeřáb (DRO PBS)
Omluveni: Menšík (DK PBS), Hošek (ČABR-P),

• Na základě registrace MVČR ČBF-PBS včetně změny sídla (Praha 4, Hanusova 347/16) došlo i 
ke změně IČ a tedy i faktickému zániku členství PBS (dříve), čili ČBF-PBS (nyní) v PTU. Tuto  
skutečnost oznámí statutární zástupci  PTU s možností  obnovení členství  na základě souhlasu 
další VH ČBF-PBS.

• Předseda ČBF-PBS informoval VV o přidělení grantů č. VIII (rozvoj podpory mládeže) na rok 
2013/14. Smlouva byly doručena ČBF-PBS 5.9.2013.
Pracovní schůzka se statutárními představiteli jednotlivých klubů je stanovena na 17.9.2013 od 
17:00 hod. v jídelně ZŠ Plamínkové 1593/2, Praha 4, kde budou seznámeni s podmínkami 
možnosti čerpání dle pravidel MHMP.
Grantovou komisí  MHMP byly  přiděleny  granty  pro  pořádání  turnajů  mládeže,  které  jsou 
pořádány za podpory ČBF-PBS. Termíny uzávěrek jednotlivých grantů jsou 31.8.2013 na první 
polovinu roku a 31.12.2013 na druhou polovinu roku. 

• VV  ČBF-PBS  vyhlašuje  výběrové  řízení  na  funkci  hlavního  trenéra  mládeže.  Podmínky  na 
uchazeče  stanovil  následovně:  platná  licence  trenéra  basketbalu  min.  „B“  (doložená  kopií),  
prokázaná praxe trénování mládeže min. 10 let v posledních 15-ti letech (doložená životopisným 
čestným prohlášením s odkazem na  statutární  představitele  klubů vykázaných  v prohlášení), 
nevázanost v žádném z klubů působících na území Prahy v současné době (doložená čestným 
prohlášením ověřitelným např. dle přihlášek do soutěží).
Termín vystavení na web PBS je stanoven od 12.9.2013,  dále bude rozesláno e-mailem všem 
trenérům s platnou licencí „A“ nebo „B“ dle evidence trenérů ČBF-PBS.
Termín ukončení je stanoven na 26.9.2013 do 12:00 hod. (e-mailem, poštou nebo osobně do sídla 
ČBF-PBS).
VV ČBF-PBS má právo jako vyhlašovatel výběrového řízení kdykoliv jej bez náhrady zrušit.

• VV  ČBF-PBS potvrdil  účetní  uzávěrku za  předchozí  období  roku 2012  včetně  inventárního 
seznamu s vyřazením nepoužívaných DKP starších 5ti až 10ti let.

• VV ČBF-PBS vzal na vědomí zprávy trenérů reprezentačních výběrů mládeže (p. Touška a p. 
Horáka).

•  VV  ČBF-PBS  odsouhlasil  vyhlášené  soutěže  STK  PBS  pro  sezónu  2013/14  včetně  nultého 
ročníku soutěže 3x3 pro nejmladší mini.

• VV ČBF-PBS svolal VH včetně vystavení programu dle Stanov ČBF na 3.10.2013 od 17:30 hod. 
v zasedací místnosti SSPŠ Preslova 25, Praha 5 s prezencí od 17:00 hod.

• VV ČBF PBS bere na vědomí, že od MVČR ČBF-PBS včetně změny sídla (Praha 4, Hanusova 
347/16) a změny IČ je účetnictví vedené i nadále prostřednictvím ČBF na základě rozhodnutí GS 
a VV ČBF zpoplatněno (všem oblastním jednotkám).

• Po  spuštění  pokračuje  dlouhodobý  projekt  školení  rozhodčích  mechanika  pro  3  rozhodčí  - 
praktická část.

• Probíhající  projekt  sledování  mladých  a  perspektivních  rozhodčích  včetně  jejich  vzdělávání 
bude i nadále monitorován.



• VV ČBF-PBS rozhodl o zařazení projektu Šmoulinka (finálový turnaj) do Grantových programů 
pro pořádání turnajů ve smyslu podmínek MHMP a odsouhlasil  podporu ve výši 12 tis.  Kč.  
pořadateli BK Prosek.
Nedílnou podmínkou přidělení je předložení splnění podmínek přidělení předchozí dotace pro 
účastníky soutěže prostřednictvím organizátora BK Prosek – přerozdělení jednotlivým 
účastníkům za rok 2011/12.

V Praze dne 11.9.2013 Zapsal: Ing.  Martin Kučera

         Předseda ČBF-PBS


