Zápis z VV ČBF-PBS ze dne 15. 11. 2015
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:

Kučera, Lochman, Svoboda, Šorsák, Severová
Sušer (STK PBS), Treml (hlavní trenér Prahy), Hošek (ČABR-P)
Jeřáb (DRO PBS), Menšík (DK PBS)

1)Sekretář PBS informoval VV o webových stránkách mini. Stránky byly převedeny do správy PBS a běží na
stejném systému jako hlavní webové stránky PBS. Správou stránek byl pověřen sekretář PBS Pavel Sušer.
Obsahovou stránkou byla pověřena členka VV PBS Renata Severová, která se o stránky mini starala doposud.
2)Valná hromada ČBF-PBS se bude tentokrát konat již v řádném termínu, tedy v období duben až květen.
Přesný termín i program VH bude rozeslán každému klubu s dostatečným předstihem.
3)U dvou subjektů (BA Sparta a SK Folimanka) proběhla kontrola grantu v projektu VIII (dnes G1a)
Systémové a rozvojové projekty sportu dětí a mládeže z roku 2013/14. Magistrát nezaznamenal žádný
problém.
4)Po kontrole loňského grantu G1a požadoval magistrát u dvou subjektů upřesnění u několika položek
vyúčtování. Oba subjekty podklady v pořádku zaslaly a magistrátu vysvětlení stačilo. Celkově byla správnost
vyúčtování za rok 2014/15 všech našich subjektů 99,1%, což lze pokládat za velký úspěch, porovnáme-li to
například s úspěšností fotbalového svazu, kde byla úspěšnost pouze v řádu několika procent. VV PBS věří, že
i v dalších letech budou kontroly podobně úspěšné.
5)Byl podán grant na konání turnajů pro první polovinu roku 2016. Jako každoročně žádá VV PBS kluby a
organizační pracovníky o pomoc při organizování turnajů mládeže. Stačí napsat email na
lochman.radek@seznam.cz , kde uvedete datum a čas konání turnaje, počet účastníků (především pražských)
a předpokládaný rozpočet turnaje. VV PBS všechny žádosti projedná na nejbližší schůzi a rozhodne o výši
příspěvku.
6)Proběhla 1. část trenérského kurzu „C“. Kurzu se účastní 25 budoucích trenérů. Zpoždění bylo způsobeno
vážnou nemocí jednoho z lektorů, za kterého se však podařilo najít odpovídající náhradu.
7)Probíhají srazy pražských výběrů U14 pod vedením hlavního trenéra Prahy Radka Tremla a jeho asistenta
Pavla Sušera. Do výběrů je zařazeno 15 chlapců a 15 dívek.
8)VV PBS rozhodl o navýšení dobrovolného příspěvku klubů mládeže zařazených do grantu G1a z 3% na 5%.
Důvodem je zrušení povinné spoluúčasti a týká se i letošního roku. Dotyčné kluby budou obeslány
s podrobnými informacemi, neboť bude nutné znovu podepsat čestná prohlášení. Místopředseda a sekretář
PBS nyní usilovně pracují na žádosti o grant G1a na sezónu 2016/17, jejíž součástí budou informace
jednotlivých klubů o počtech mládeže, trenérů a soutěží. Kritéria rozdělení celkové částky budou stejná jako
v letošním roce, tedy 45% počet dětí, 40% počet trenérů a 15% počet soutěží.

V Praze dne 15. 11. 2015

Zapsal: Ing. Radek Lochman
místopředseda ČBF-PBS

