
čnsxÁ BASKETBALovÁ ľnuERAcE
OBLAST KARLOVY VARY

Dľ. D. Bechera 18, 360 01 Karlovy Vary

Záois z Valné hromadv - oblast Kaľlow Vaľv
konané v Kaľlorrých Vaľech dne 17.9.2020

l. Zdeněk Brantl (předseda Čgľ _ oblast Karlovy Vary) přivítal přítomné delegáĘ Valné hľomady
(VH), a zahájil jednánĺ vH Čgr oblast Kaľlovy Vary.

2. Předsedou VH byl navržen a schválen Zdeněk Brantl, zapisovatelem VH byl zvolen Lukríš Šnobl.

3. a) do mandátové komise byli navrženi a zvoleni: ZdeněkPešek' Jiří Koubek, Tomáš Randa;

b) do návľhové komise byli navrženi a zvoleni: Pavlína Poledňríková, Maľtin Dvořfü' Lukráš Šnobl.

Zptźtva mandátové komise - VH se zúčastnilo osm z:ĺstupců z deseti klubů Kaľlovaľského l<taje. Tzn., źe
VH je usnášení schopná.

4. Předseda VH navrhl úpľavu pľogramu VH a to o doplnění bodů:
3' Schválení progľamu VH
1l. Návľh na usnesení - zuýšení příspěvků na pľovoz KľajsĘch pobočních spolků.
12. Návľh na usnesení _změnaorganizaćní směrnice CBF

5.

6.

7.

Delegáti VH schválili progľam VH v novém znění.

Delegáti VH schválili jednací řád VH.

Předseda ČgF' - oblast Kaľlovy Vary Zdeněk Brantl přednesl Zprźlvu o činnosti pľáce ýboru v sezóně
201912020.

VH schvótila usnesení v tomto znění: Valnó hromąda ČBr _ oblast Karlovy Vary schvalĘe Zprávu
o činnosti próce ýboruv sezóně 2019/2020 v předloženém znění.

Hospodář Čgľ - oblast Kaľlovy Vary Roman Maleček přednesl Zprětvu o hospodďenĺ Čgp - oblast
Kaľlovy Yary za sezónu 207912020.

VH schvólila usnesení v tomto znění: Valná hromadą Čnr - oblast Karlovy Vary schvaluje Zpravu
o hospodaření za sezónu 2019/2020 v předloženém mění.

Zprźtvtl Dozorčí a odvolací komise přednesla Mgr. Pavlína Poledňáková.

VH schvátila usnesení v tomto znění: Valná hromąda ČBr _ oblast Karlovy Vary schvaluje Zpravu
dozorčí a odvolací komise v předloženém znění Touto zprávou se bude zabývat výbor CBF Karlovąrského
Icraje na svém nejbližším ząseddní.

10. Zhodnocení soutěží v sezóně 201912020

Předsedkyně ABR čBF _ oblast Kaľlovy Vary Mgr. Ingrid Mentlík Ašenbľeneľová přednesla Zprélvu
Asociace basketbaloqých rozhodčích Karlovarského kľaje v sezóně 201912020'

VH schválitą usnesení v tomto znění: Vąlná hromada Čľr _ oblast Karlovy Vary schvaluje Zpróvu
Asociace basketbaloýchrozhodčích Kąrlovarského kraje v sezóně 2018/2019 v předloženém znění.
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8.

9



Předseda STK ČBF - oblast Kaľlovy Vary Lukĺíš Šnobl přednesl Zpľávu spoľtovně technické komise
Kaľlovaľského kĺaje v sezóně Ż01912020.

VH schválila usnesení v tomto zrlění: 'ĺ/alnó hromada Črr - obląst Karlovy Vary schvaluje Zprővu
sportovně technické komise Kąrlovąrského lłaje v sezóně 2019/2020 v předloženém znění.

11. Návľh usnesení

ČBF Karlovaľského kľaje navľhuje usnesení pľo VH ČBF, schválení změny rozpočtu Čgľ na rok 2020 i
na další nadchrŁející ľoĘ a to naýšením položky na stľaně výdajů ,,Oblasti ČBF" ze současného l mil.
Kč na částku 3 mil Kč a stejným poměrem bylo toto naýšení ľozděleno pro jednotlivé Kĺajské pobočné
spolĘ Čnr, ti. naýšení o200Yo

VH schválila usnesení v tomto znění: Vąlná hromada ČBF - obląst Karlovy Vary schvaluje nővrh
usnesení vpředloženém znění a pověřuje předsedu Čpr _ oblast Karlovy Vary kdoručení nővrhu
usnesení výboľu ČBF.

12. Návľh usnesení

ČBF Karlovarského kraje navrhuje usnesení pro VH ČBF, ve smyslu změny oľganizační směrnice ČBF,
členswí v ČBF, odstavec 4 - Vstupní členské poplatĘ, ľoční členské příspěvĘ, licenční poplatĘ členů
ČgF a další poplatĘ, a to ve smyslu úpľavy přílohy číslo 4 této směmice a to nasledovně:

Bez ľozdílu subiektu

Roční ělensĘ příspěvek upravit u všech dospělých $zických osob nad 18 let věku na čiístku 200 Kč
ľočně.

Roční člensĘ příspěvek upravit u všech szzicĘch osob ve věku 11 až. 18 let věku na částku 100 Kč
ročně.

Roční člensĘ příspěvek u všech fuzicĘch osob věku 11 let a mladší nevybírat uibec, pokud není
členem daného basketbalového spolku či klubu déle nežjeden kalendářní rok a zároveň se účastní soutěží
Íizený ch ČBF daného kraj e.

VH schválilą usnesení v tomto mění: Valná hromada ČBF _ oblast Karlovy Vary schvaluje nóvrh
usnesení vpředloženém mění a pověřuje předsedu ČBr _ oblast Karlovy Vary kdoručení nóvrhu
usnesení ýboru ČBF.

13. Diskuze

příspěvek Lukrĺše Šnobla k novému ľočníku 2}lgl202o - vše rozlosováno, v případě dalších omezení se
opět budeme řídit nařízeními ČgF';

Pavlína Poledňáková navrhla VH jednorĺŁovou odměnu pľo všechny tři členy ýboru a předsedĘni
ABRKK ve qýši 10.000,_ Kč pľo každého - VH schválila

VH pověřuje vybor ČBF KK k pľověření moŽnosti hľát krajské soutěže v nadcházejicí sezóně 202112022
bez nutnosti členství v Čgr.
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Návľh na usnesení _ předložený panem Zdeňkem Peškem (Tento návrh byl okomentován
předkladatelem' Současný návľh nevychazi zlogiĘ věci, a to platit příspěvĘ na novou sezónu v
teľmínu, kdy současná sezőna končí a nikdo nemůŽe přesně říci, kdo bude v nové sezóně hrát. Proto se

nám jeví mnohęm logiětější zap|atit příspěvĘ v momentě, kdy budu vědět jaké hľáče máme na soupisce
na danou soutěž daľré sezóny.)

ČBr' Kaľlovaľského kraje navrhuje usnesení pľo VH ČBF' ve smyslu změny organizační směrnice ČBF,
Členswí v ČBF, odstavec 5 (5.2) _ Platby poplatku a dopady nezap|acení, a to ve smyslu úpľavy změny
termínu splatnosti ročních člensĘch příspěvků z původního změní: Roční členské příspěvĘ se platí
nejpozději do 15. května příslušné roku včetně takÍo: na nové znění: ,,Roční členské příspěvĘ se platí

nejpozději do teľmínu zahájení dané soutěŽe v daném ľoce takto:'o...

VH schvátilą usnesení v tomto znění: Vąlná hromadą ČBr _ oblast Karlovy Vary schvaluje navrh
usnesení vpředloženém znění a pověřuje předsedu Čnr _ obtast Karlovy Vary kdoručení nóvrhu
usneseníýboru CBF.

Návľh na usnesení - předložený panem Zdeňkem Peškem

ČBF Karlovaľského kľaje navrhuje usnesení pľo VH ČBF, ve smyslu změny Stanov ČBF, Zakladního
ustanovení, a to omezeni pravomocí ýkonného ýboru ČBr ve věcech:

- zaváděniľočních člensĘch příspěvků a jaĘchkoliv vstupních poplatků pľo členy ČBF
_ změny vyše částĘ ľočních člensĘch příspěvků a jakychkoliv vstupních poplatků pro členy CBF

navrhujeme, aby tato pľavomoc byla ýlučně udělována na základě usnesení VH ČBF a to nejméně
jeden kalendářní ľok dopředu.

VH schválila usnesení v tomto znění: Vąlnó hromadą Čpr - oblast Karlovy Vary schvaluje navrh
usnesení v předloženém znění a pověřuje předsedu Čsr _ oblast Karlovy Vary k doručení návrhu
usnesení ýboru ČBF.

V Kaľloých Varech dne 17. 9.2020

Zapsa|: Lukáš Šnobl
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