Zápis
z Oblastní valné hromady Trenérsko – metodické komise ČABT ČBF SeČ
24.listopadu 2016 v Sportcentru Sluneta, Jateční, Ústí nad Labem

konané dne

Oblastní valnou hromadu, v tomto případě volební, se TMK podařilo svolat na stejný termín
jako oblastní konferenci ČBF Severní Čechy, která bezprostředně následovala.
OVH byla důležitá pro informaci o situačním stavu trenérské obce a jejího nového postavení
v basketbalovém hnutí. Změna vedení výkonného výboru, názvu SBT – ČABT, podíl zástupců
ČABT v nových odborných komisích, včetně zástupců z naší oblasti (J.Slowiak, D. Matuška),
zaměření na poradenskou činnost a vzdělávání trenérů nejnižších složek, atd. Navíc
následovala téměř bezprostředně po zasedání Valné hromady ČABT ČBF v Pardubicích dne
28.září 2016 (zpráva a usnesení na našich stránkách ČBF SeČ).
Jednání OVH se řídilo podle jednacího, hlasovacího a volebního řádu, který byl jednomyslně
schválen, stejně tak navržené pracovní předsednictvo, volební, návrhová a mandátová
komise, po zahájení a schválení programu jako bod 3.
Pracovní předsednictvo rozhodlo o formě náhradní valné hromadě TMK ČABT ČBF SeČ
vzhledem k počtu přítomných delegátů - z pozvaných 27delegátů z klubů Severních Čech se
zúčastnilo 11 delegátů s hlasem rozhodujícím, celkový počet účastníků byl 18 (kvitovaná
účast předsedy VV ČABT ČBF Josefa Mayera, ČBF SeČ Davida Matušky, sekretáře ČBF SeČ
Pedra Šedivého, členů TMK a dalších hostů).
Zprávu o činnosti TMK ČABT ČBF SeČ přednesl předseda TMK Jan Skokan (zpráva na našich
stránkách).
Zprávu o hospodaření přednesl sekretář ČBF SeČ Pedro Šedivý. Konstatujeme kladná čísla
našeho pod účtu.
Do voleb se přihlásilo 5 kandidátů a všichni byli zvoleni jednomyslně, mimo T.Masára - jeden
hlas proti a dva se zdrželi hlasování. Novým předsedou se stává Petr Drobný (Chomutov),
další členové jsou J.Šotnar (Lt), J.Čmejrek (Jabl.n.N.) a nově zvoleni A.Žampach (Úst) a
T.Masár (Lb). Odstupující předseda Jan Skokan se stává novým sekretářem TMK po ukončení
činnosti Zdeňkem Novákem.
Na žádost předsednictva se diskuse přesunula na další schůzi (oblastní konferenci), aby
nedošlo k dualizaci diskusních příspěvků.
Usnesení schváleno jednomyslně (umístěné také na našich stránkách).
V Ústí nad Labem 24.listopadu 2016

zapsal: Jan Skokan

