Z á p i s č. 1
z jednání výboru SBT ze dne 14. 12. 2015
Přítomni : Bednář, Geršl, Janovský, Mayer
Omluven : Zajíček
Bod 1/1 Výbor projednal úkoly pro nejbližší období. Každý z členů výboru provede s přidělenou
oblastí aktualizaci kontaktů tak, aby následný mail byl doručen do „správných rukou“ a nebylo
pochyb o jeho přesném doručení. Následný mail bude obsahovat jednoduché otázky, upřesňující
stav ve fungování oblasti, sloužící k základní orientaci nového výboru SBT.
Termín : aktualizace kontaktu do 16.12.2015, odeslání otázek do 18.12.2015
Zodpovídá : přidělený člen výboru dle rozpisu
Bod 2/1 Výbor pověřil předsedu, aby co nejdříve zajistil zprovoznění webu SBT, včetně aktualizace
údajů. Dále je třeba zajistit, aby se na stránkách oblastí, ve vyhrazené ploše, objevovaly informace
z činnosti SBT, a to jak oblastní, tak celorepublikové.
Termín : do 8.1.2015
Zodpovídá : Mayer
Bod 3/1 P. Janovský předal výboru informaci z posledního jednání KBDM.
Bod 4/1 P. Geršl se spojí s ing. Hlaváčkem a požádá jej o spolupráci při předání materiálů, které mu
budou doručeny k valné hromadě ČBF v roce 2016. SBT k nim zaujme stanovisko a předá je
s připomínkami zpět ing. Hlaváčkovi.
Termín : do 8.1.2016
Zodpovídá : Geršl
Bod 5/1 P. Mayer předal výboru informaci o „anonymním“ stanovisku MK k návrhu na sloučení
ČAMB v zápise č. 6 MK, ze dne 9.12.2015. Zároveň informoval výbor o emailové komunikaci
s předsedou ČAMB p. Čeňkem, který o tomto návrhu nebyl předem nikým z MK informován a taktéž
o stanovisku Jiřího Novotného z KBDM, který nevidí důvod k tomuto sloučení. ČAMB je prvotním
článkem basketbalu, který společně s kategoriemi U14 a U15 tvoří základnu oblastního basketbalu.
Oblastní basketbal cestou základní tréninkové přípravy a cestou oblastních turnajů připravuje děti
pro soutěžní ligová utkání ve vyšších kategoriích U14 a U15. Výbor SBT se dotáže předsedy MK
pana Tomáše Kaprálka, kdo s tímto návrhem přišel a proč nebyl předseda ČAMB předem
informován o tomto návrhu.
Termín : do 8.1.2016
Zodpovídá : Mayer
Bod 6/1 Výbor SBT navrhuje provedení výjezdního pracovního jednání pro moravské oblasti v
Olomouci v pondělí dne 1.2.2016. Předpokládaná hodina zahájení jednání v 18:00. Program bude
vycházet jednak z odpovědí na zaslané otázky a jednak z námětů oblastí ke zlepšení komunikace
s centrem a potřeb oblastí k postupnému rozvoji členské základny i dalších problémů, kterými trpí
oblastní basketbal. Žádáme proto o vaše případné připomínky k hodině i termínu jednání.
Termín : do 8.1.2015
Zodpovídá : Mayer

Bod 7/1 Výbor projednal návrh rozpočtu pro činnost v roce 2016. Výbor požádá vedení ČBF o
zachování původní výše rozpočtu 200,- tis. Kč.
Termín : do 8.1.2015
Zodpovídá : Mayer

Předseda výboru upozorňuje členy výboru, že úkoly a termíny uvedené v zápisech z jednání výboru
jsou pro všechny účastníky závazné a neměnné.
Zápis rozeslán dle schváleného adresáře emailem
Zapsal : ing. Josef Mayer, předseda výboru SBT
V Praze dne 14. prosince 2015

