Zápis Valné hromady České basketbalové federace z. s.,
oblast Jižní Morava, evidenční číslo ČBF 08,
IČO: 22709339
konané dne 15. října 2018
A. Svolání Valné hromady:
Valnou hromadu svolal Výbor ČBF oblasti Jižní Morava (dále jen ČBF JM) na 15. října 2018 do
zasedací místnosti haly Morenda, Vídeńská 9, 639 00 Brno od 16:30 hodin s pořadem jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Schválení jednacího a hlasovacího řádu.
Schválení programu jednání Valné hromady.
Volba pracovního předsednictva.
Volba mandátové a návrhové komise.
Zpráva Výboru za uplynulé období.
Projednání hospodaření a schválení účetní závěrky 2017.
Projednání a schválení rozpočtu na rok 2018.
Zpráva Dozorčí rady.
Diskuse.

Valnou hromadu zahájil sekretář ČBF JM Vilém Cígler a ověřil schopnost Valné hromady se usnášet.
Vzhledem k tomu, že Valná hromada ČBF se nebyla schopna usnášet z důvodu nedostatečného
počtu členů ČBF JM s hlasem rozhodujícím, byla valná hromada ukončena.
Mimořádná valná hromada ČBF JM, ve stejném místě se stejným programem, byla svolána v
souladu s čl. 8.10 stanov ČBF na 17:00 hodin téhož dne.
B. Zahájení a volba činovníků mimořádné valné hromady ČBF JM:
Mimořádnou Valnou hromadu zahájil sekretář ČBF Vilém Cígler a ověřil počet členů ČBF JM s hlasem
rozhodujícím. V okamžiku zahájení bylo přítomno 8 členů s hlasem rozhodujícím (z celkového počtu
51 možných), většina pro přijetí usnesení byla stanovena na 5 hlasů.
Dále předložil ke schválení:
Jednací a hlasovací řád valné hromady.
Kvorum: 8/5 Pro: 8 Proti: 0
Schválení programu jednání Valné hromady.
Kvorum: 8/5 Pro: 8 Proti: 0
Návrhy ke zvolení činovníků valné hromady.
Volba pracovního předsednictva.
- Pracovní předsednictvo – Pavel Vojáček, Petr Vrážel, Pavel Nebl
Kvorum: 8/5 Pro: 8 Proti: 0
- Předseda valné hromady - Pavel Vojáček
Kvorum: 8/5 Pro: 8 Proti: 0
- Mandátová komise – Tomáš Hlobil, Petr Hájek, Pavel Vyroubal
Kvorum: 8/5 Pro: 8 Proti: 0
- Návrhová komise – Pavel Večeřa, Tomáš Čada, Vladimir Paunovič
Kvorum: 8/5 Pro: 8 Proti: 0
- Zapisovatel valné hromady - Pavel Vyroubal
Kvorum: 8/5 Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 1

C. Program a schválená usnesení Valné hromady ČBF JM:
Řízení valné hromady převzal zvolený předseda valné hromady Pavel Vojáček, který uvedl další
body pořadu jednání.
Bod 5. programu - Zpráva Výboru ČBF JM za uplynulé období.
Přednesl - Petr Vrážel
Stručné základní informace v rámci zprávy o činnosti:
- výbor se v uplynulém roce scházel jednou měsíčně
- v kalendářním roce 2017 obdržel oblastní výbor oproti původnímu plánu navíc z ČBF
mimořádně o 50 tis. více, ale pro letošní rok s tímto příspěvkem nelze počítat
- komentář k soutěžím NRS U15, U17 a U19, které má na starosti organizačně oblast Jižní
Morava
- informace k nově vyhlášeným soutěžím U10 na celostátní úrovni, do kategorie se zapojilo
jen málo klubů, přičemž většina je z Jižní Moravy (15), která si organizuje tuto soutěž na
oblastní úrovni již třetím rokem
- shrnutí podpory klubům v kategoriích U11 až U13, včetně podpory kategorie U10
- informace o výsledcích oblastních výběrů U14 – výbor prodloužil mandát trenérům v obou
kategoriích vzhledem k loňským výsledkům, kdy výběry kromě běžné přípravy absolvovaly
dva celostátní turnaje, přičemž z obou přivezly 1. místa
- vysvětlení důvodů k turnaji v rámci World Tour 3x3, který opět nebyl v Brně pořádán
- informace k nové funkci oblastního manažera Radka Síse, který bude pracovat mimo jiné též
pro oblast Jižní Moravy
V rámci diskuze k bodu nikdo nevystoupil.
Valná hromada schválila zprávu Výboru ČBF.
Kvorum: 8/5 Pro: 8 Proti: 0
Bod 6. programu - Hospodaření ČBF JM a schválení účetní uzávěrky za rok 2017.
Přednesl - Petr Vrážel
Valná hromada projednala zprávu o hospodaření ČBF a schválila Řádnou účetní uzávěrku za rok
2017 včetně hospodářského výsledku ve výši:
Výnosy:
699.971,88 Kč
Náklady:
627.454.80 Kč
Celkem HV:
72.517,07 Kč
V rámci diskuze k bodu nikdo nevystoupil.
Schválení Řádné účetní uzávěrky:
Kvorum: 9/5 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 1
Na základě návrhu Výboru oblasti JM bude zisk v uvedené výši převeden na účet 932 (nerozdělený
zisk z minulých let).
Kvorum: 9/5 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 1
Bod 7. programu – projednání a schválení rozpočtu ČBF na rok 2018.
Přednesl - Petr Vrážel
Valná hromada projednala a schválila navržený rozpočet ČBF JM na rok 2018 ve výši:
Výnosy:
380 000,-- Kč
Náklady:
370 000,-- Kč

V rámci diskuze vystoupil Petr Hájek s požadavkem, aby příspěvek nebo výpočtový klíč pro
stanovení výše příspěvku klubům účastnícím se MČR a NF v oblasti minižactva byl transparentní a
dopředu známý, aby kluby věděly, s čím mohou na danou akci počítat.
Návrh ze strany Petra Vrážela – Výbor oblasti na dalším ze svých jednání projedná uvedený návrh a
stanoví na základě zkušeností z uplynulých let paušální částku příspěvku na km dopravy.
Kvorum: 8/5 Pro: 8 Proti: 0
Bod 8. programu – Zpráva Dozorčí a odvolací rady ČBF JM.
Přednesl – Petr Hájek
V rámci zprávy konstatováno, že byla provedena kontrola účetnictví za dané období bez nalezení
vážnějších pochybení.
Doporučení DoK:
- doplnit do Sbírky listin v Rejstříku spolků potřebné dokumenty v souladu s platnou
legislativou
- zveřejňovat průběžně a včas zápisy z jednání VV na webových stránkách ČBF JM
- zajistit, aby na účetních dokladech, které jsou přijímány oblastí, byly uváděny správné údaje
v souladu se zápisem ve spolkovém rejstříku (název, adresa atd.)
Dále směrem k DoK nebyla podána žádná žádost, tedy nebylo nutné řešit žádný problém.
Zpráva Dok je přílohou zápisu.
V rámci diskuze k bodu nikdo nevystoupil.
Valná hromada bere na vědomí Zprávu Dozorčí rady ČBF JM.
Kvorum: 9/5 Pro: 9 Proti: 0
Bod 9. programu – Diskuse.
V diskusi vystoupili:
-

-

Vladimir Paunovič se dotázal na organizaci seminářů v rámci JM s ohledem na skutečnost, že
v současnosti jsou velké dojezdové vzdálenosti při pořádání seminářů pro trenéry, a tedy
mnoho trenérů se jich zejména z pracovních důvodů nemůže účastnit. Návrh uspořádat
v rámci JM odborné semináře nejen pro trenéry minižactva. Ze strany výboru vysvětleny
náležitosti týkající se procesu ohlášení a způsobu schvalování obsahu seminářů, který musí
být předem schváleny předsedou metodické komise ČBF panem Kaprálkem.
Tomáš Čada přednesl názor klubu Jiskry Kyjov o nedůvěře klubu vůči oblasti JM z hlediska
nedostatečné informovanosti jeho klubu o rozhodnutích výkonného výboru oblasti JM.
Pavel Nebl přednesl námitku proti současnému určení místa pořádání školení pro úroveň
licencí B pouze v Nymburce. Pro moravské trenéry je dojezdová vzdálenost do Nymburka
velké finanční zátěží, která navyšuje už tak, v současnosti velmi drahé školení. Vznesen
požadavek, aby se výbor oblasti pokusil v této záležitosti něco udělat … Cestou by mohl být
požadavek trenérů vznesený směrem k nově ustanovené ČABT.

Kompletní dokumentace k valné hromadě je uložena v sídle ČBF JM.
V Brně, dne 15. října 2018
Zapsal: Pavel Vyroubal

Ověřil (návrhová komise): Pavel Večeřa

