Zápis z 11. schůze výboru Stč ČBF, která se konala 26. 6. 2011
Přítomni: dr. Schödlbauer, Ing. Čeněk, Ing. Švarc, Ing. Kukla, Ing. Buršík, Kvasný, Matějček
Omluven: Ing. Kubíček, Vondráček
Projednávané otázky:
1) Kontrola zápisu
9.3a) úkol vyúčtovat poskytnutou zálohu ve výši 8.000,-- Kč KM trvá
2) Sezona 2011-2012
a) Od 1. 7. 2011 má Stč ČBF nové číslo účtu, již bylo zveřejněno na internetových
stránkách, otázka dalšího vedení účetnictví Stč ČBF dosud nedořešena (čeká se na
stanovisko ČBF). Prostředky na stávajícím účtu nutno převést na nový do 29. 7.,
pokud by snad došly finanční prostředky na starý účet do 30. 9., budou převedeny na
nový účet. Prostředky došlé na starý účet po 30. 9., budou vráceny odesilateli.
b) Výbor rozhodl, že všechna družstva přihlášená do soutěží Stč z jiných krajů budou
přijata
c) Výbor schválil výjimku z rozměru tělocvičny pro družstvo S. K. Hora v KP I pro
základní část
d) Schválen systém soutěží pro sezónu 2011-2012, s tím, že předsedovi STK se ukládá
v návaznosti na schválený systém připravit do losování soutěží termínovou listinu
e) Výbor vzal na vědomí rezignaci panů Kvasného i Karlovce na další působení ohledně
řízení a vedení internetových stránek Stč, oběma vyslovuje za odvedenou práci
poděkování a věří, že se s jejich činností ve prospěch Stč basketu dá počítat i
v budoucnu. Na základě výše uvedeného bylo rozhodnuto, že veškeré informace Stč
počínaje losováním, které proběhne 14.7. od 15.30 v místnosti č. 234 sídla ČBF
(pozor změna ohledně původně oznámené místnosti) budou zveřejňovány na
nových internetových stránkách Stč, jejichž zprovoznění zajistí Ing Švarc.
f) Informace Ing. Švarce o přechodu na nové internetové stránky vzata na vědomí.
3) Různé
Vzata na vědomí informace KP o umístění družstev Stč na olympiádě mládeže (chlapci 10
místo, děvčata čtvrté místo) – výbor vyslovuje poděkování všem, kteří se na vedení
družstev podíleli
Příští schůze – společná s STK bude ve čtvrtek 14. 7. v 15.30 v místnosti č. 234 v budově
ČSTV (sídlo ČBF).
Zapsal: dr. Schödlbauer

