
 

  
 

Zápis z VV ČBF-PBS ze dne 19. 4. 2015 
 
Přítomni: Kučera, Lochman, Svoboda, Šorsák, Severová 
Hosté:   Sušer (STK PBS) 
Omluveni: Menšík (DK PBS), Jeřáb (DRO PBS), Hošek (ČABR-P), Treml (hlavní trenér Prahy) 
 
 
 

1) Sekretář ČBF-PBS informoval VV ČBF-PBS o přípravách na podávání přihlášek na sezónu 2015/16. 
 
2) Předseda ČBF-PBS informoval VV ČBF-PBS o výsledovce za rok 2014. Náklady se vyšplhaly na 9 376 749,34 
korun, ale výnosy vzrostly na 9 535 915,19 korun. Výsledná bilance za rok 20014 je tedy kladná a to o celých 
159 165,85 korun. Podařilo se tedy dohnat ztrátu za minulý rok, ke které došlo zejména z důvodu 
spolufinancování nových úborů pro pražské rozhodčí. 

 
3) VV ČBF-PBS rozhodl, že každoroční předávání ocenění nejlepším pražským družstvům, Den přeborníků 
2015, se bude konat 9. června 2015 v hale Sokola Pražského od 17:00. Všechny oceněné kluby i jednotlivci 
budou obeslány sekretářem ČBF-PBS. 
 
4) Místopředseda ČBF-PBS informoval VV ČBF-PBS o žádostech klubů na pořádání turnajů mládeže. Celkem 
kluby požádaly o dotace na 6 turnajů. Čtyři se budou konat do konce června, spadají tedy do grantu na první 
pololetí roku 2015 a dva se budou konat v září, spadají tedy až do druhého pololetí. VV ČBF-PBS schválil 
dotace v maximální výši 10 tisíc korun na každý z těchto turnajů s tím, že částka bude vyplacena pouze za 
předpokladu, že klub splní požadavky jak ČBF-PBS, tak MHMP. 
 
5) VV ČBF-PBS pozorně sleduje jednání MHMP ve věci přidělování grantů na rok 2015, respektive sezónu 
2015/16, ale MHMP zatím bohužel nerozhodl nejen o nových grantech, ale ani o naší žádosti o přerozdělení 
grantu loňského, který bychom měli vyúčtovat již do konce června. Předseda ČBF-PBS však informoval VV 
ČBF-PBS, že podle kuloárních informací by naše žádost měla být vyřízena kladně a každému 
zainteresovanému klubu v grantu 1A za rok 2014 by měla být navýšena dotace. 

 
6) VV ČBF-PBS svolává pracovní schůzku realizátorů projektu Rozvojové a systémové projekty celoměstského 
významu (loni grant VIII, letos již grant 1A) ohledně vyúčtování dotací za rok 2014. Schůzka se bude konat 5. 
května 2015 od 17:00 na SSPŠ Preslova 25, Praha 5. Sekretář ČBF-PBS byl pověřen obesláním všech 
zainteresovaných subjektů a místopředseda ČBF-PBS byl pověřen připravením programu schůzky. 

 
7) VV ČBF-PBS projednal možnosti podpory projektu Praha - Město sportu. Podrobné podmínky podpory 
bude VV ČBF-PBS  projednávat na příští schůzi VV ČBF-PBS. 
 
8) Probíhající projekt sledování mladých a perspektivních rozhodčích včetně jejich vzdělávání bude i nadále 
monitorován se souhlasem VV ČBF-PBS.  

 
 

 
V Praze dne 19. 4. 2015                                                                                      Zapsal: Ing. Radek Lochman 

      místopředseda ČBF-PBS 
 
 


