Zápis č. 42
ze schůze výboru ČBF, která se konala dne 16.12.2020 v Praze

Přítomni: Z. Bříza, J. Mayer, I. Zach, P. Vrážel, P. Čeněk, T. Kotrč, D. Kurucz, M. Konečný – GS,
Z. Latík, J. Zídek,

42.1.

Kontrola Zápisu č. 41
41.3. Jednání s představiteli Regionálních výborů.
Úkol je spojen s úkolem pro GS a plánem pro Road show po oblastech.
GS bude jednotlivé cesty plánovat dle omezení spojená s nařízením PES.

42.2.

Harmonogram příprav na VH 2021
Výbor stanovil předběžný termín Valné hromady na 12.4.2021. Termín bude
upřesněn v souvislosti s platnými opatřeními v boji proti pandemii Covid 19.

42.3.

Návrh rozpočtu 2021 - druhá verze
Z. Bříza informoval členy Výboru o nově vypsaném programu od NSA Podpora
sportovních svazů 2021. Vzhledem k nově nastaveným kritériím ještě nebylo možno
v krátkém časovém úseku sestavit rozpočet na rok 2021. Výbor potvrdil svoje
rozhodnutí z minulé schůze uvedené v bodě 41.2.

42.4.

Různé
42.4.1. Z. Bříza a M. Konečný prezentovali čerpání rozpočtu v roce 2020 ke dni 9.12.
Výbor čerpání rozpočtu schválil.
42.4.2. T. Kotrč informoval o stávající situaci v KNBL, která je ovlivněná
epidemiologickou situací v ČR. Výbor rozhodl, že vzhledem k nejasnému vývoji
pandemie, v sezóně 2020/2021 z KNBL nikdo nesestoupí do nižší soutěže.
42.4.3. D. Kurucz informoval o stávající situaci v ŽBL, která je ovlivněná
epidemiologickou situací v ČR. Výbor rozhodl, že vzhledem k nejasnému vývoji
pandemie, v sezóně 2020/2021 z ŽBL nikdo nesestoupí do nižší soutěže
42.4.4. Výbor pověřil T. Kotrče a D. Kurucze, aby připravili dodatky rozpisu soutěží
pro KNBL a ŽBL v sezóně 2020/2021.
42.4.5. Výbor rozhodl, že v březnu navrhne systém postupu, popřípadě rozšíření
nejvyšších soutěží mužů a žen.
42.4.6. Výbor přijal Basket Brno z.s. za člena ČBF.

42.4.7. D. Kurucz navrhl Výboru změnu rozpisu ČP žen. Výbor návrh schválil a
odsouhlasil, že Český pohár žen se neuskuteční v původně plánovaném formátu
Česko-Slovenský pohár žen. Výbor schválil nově předložený rozpis.
42.4.8. T. Kotrč předložil návrh na změnu formátu a rozpisu ČP mužů. Výbor
předložený rozpis schválil a přidělil pořadatelství klubu ERA Nymburk.
42.4.9. GS informoval Výbor o aktivitě Technické komise ČF směrem ke kultivaci hal.
Pověřil GS, aby ve spolupráci s TK vytvořil skupinu, která se bude projektem
zabývat.
42.4.10. Výbor projednával situaci ohledně Vkladů do soutěží vzhledem k situaci v
sezóně 2020/2021. Výbor rozhodl, že na lednové schůzi v závislosti na vývoji
protiepidemických opatření rozhodne o poměrném snížení Vkladů do soutěží pro
sezónu 2021/2022.

Příští schůze Výboru se uskuteční 28.1 ve 13:00

Zapsal: M. Konečný

Schválil: Výbor ČBF

