
Zápis z jednání Valné hromady ČBF-OSČ 

 

Valná hromady ČBF – Oblast Severní Čechy, se konala v SPORTCENTRU 

SLUNETA v Ústí n.L. dne 30.5.2019 

 

Začátek Valné hromady ČBF-OSČ (VH) byl stanoven na 17:00 hodin. Vzhledem 

k tomu, že v době takto stanoveného začátku VH nebyla přítomna většina členů s hlasem 

rozhodujícím, byla, s odvoláním na platné stanovy ČBF (Článek 8.10), řádná Valná hromada 

ČBF-OSČ zahájena v 17:30 hodin za účasti 14ti přítomných členů s hlasem rozhodujícím 

1. zahájení:  VH zahájil místopředseda OV ČBF-OSČ Josef Mayer 

- ověření schopnosti se usnášet provedl sekretář. Dle prezenční listiny bylo přítomno 14 

zástupců klubů – VH je (v souladu se stanovami ČBF čl. 8.10) usnášení schopná.   

-  účastníci VH odsouhlasili program VH, který byl upraven, tím, že z něho byl vyškrtnuta 

volba volební komise a volební řád. schváleno 14 : 0 : 0 

     2. Volba Návrhové komise:  Do komise byli navrženi - David Matuška, Dalibor Kouba a 

Petr Hendrych. schváleno 14 : 0 : 0 

   Volba Mandátová komise: Do komise byli navrženi - Jiří Fiala, Jaroslav Pazourek a Petr 

Drobný. schváleno 13 : 0 : 1 

     3.  schválení řádů VH ČBF-OSČ 

Úprava pracovních komisí – komise mandátová a komise návrhová. Odpadla volba DOK, 

neboť po konzultaci s předsedou Legislativní komice ČBF není v rozporu s řády ČBF, když 

člen STK je zároveň členem DOK. Volební komise z řádu a programu vyjmuta, stejně tak 

Volební řád.  schváleno 14 : 0 : 0 

     4. Zprávu Oblastního výboru ČBF-OSČ přednesl Josef Mayer a doplnil ho P. Drobný za 

oblast SBT a R Šikner za ČABR. 

     5. Zprávu o hospodaření oblasti přednesl hospodář Jan Šedivý 

     6. zprávu STK a DK přednesl Jan Šedivý 

     7. zprávu Dozorčí rady přednesl Petr Soldon 

     8. Kontrola plnění úkolů z Usnesení VH 2018 

      (7.) Informovat kluby o možnosti přidělení míčů od ČBF při pořádání turnajů – dořešit 

tento bod, upřesnit počet a velikost míčů, upřesnit i podmínky pro turnajové příspěvky 

z prostředků ČBF-OSČ..  

    9. Diskuze: 

- otázka regionálního manažera p. Šmída – oblast nemá žádné výstupní výsledky jeho práce. 

Josef Mayer pověřen získat od GS ČBF výsledky/vyhodnocení činnosti regionálních 

manažerů a klubům předat.  

Josef Mayer informoval o nově tvořené funkci oblastního manažera – obsáhlá diskuze na toto 

téma.   

    10. Návrh usnesení VH ČBF-OSČ přednesl David Matuška - Usnesení bylo schváleno 14 : 

0 : 0 

 

 

 

V Ústí n.L. 30.5.2019                                                                   zapsal Jan Šedivý 
 


