
 

Zápis ze schůze výboru ČBF OZČ Plzeň       č.5/ 2022                                                     

 

Konaná dne :   13. 9.  2022 

 

 Přítomnost:  Červenka,, Kohút, Marian,  Buňka 

 

 Omluveni:  Forstová - DOK 

 

 Hosté:   

 

 

 Oblastní výbor ČBF OZČ projednal:  

    

 

1/ Kontrola úkolů:  -  schválení projektů pro oblasti – výborem ČBF  

                                   JČ, St.Č, ZČ, PBS na rok 2022 v rámci projektu č.1  Podpora oblastí 

                       

- návrh smlouvy mezi ČBF a ČBF OZČ o zřízení funkce oblastního  

trenéra pro oblast  Plzeňského a Karlovarského kraje. Dohoda mezi  

ČBF OZČ a KV o finanční spoluúčasti. Zařazeno pro projekt č.3 – 

LOH  2028 . Oblastním trenérem pro naše oblasti – Stanislav Marian 

Podepsána příkazní smlouva mezi ČBF OZČ a p.S.Marianem 

 

- Schválení příspěvku 4.000,-Kč na krajský camp v Plzni /červenec  2022/ 

Vyúčtováno a proplaceno ze strany ČBF 

 

2/  Výbor ČBF OZČ projednal a schválil pokračování trenérů regionálních výběrů hochů a dívek 

     pro sezonu 022/23  trenéři dívek :  Buňka, Vohlmut, + návrh KV 

                                     trenéři hochů\.  Marian, Šnobl 

 

3/Výbor ČBF OZČ schválil novou smlouvu mezi ČBF OZČ a ČUS pro PL.kaj o zajištění služeb 

    v oblasti ekonomiky. 

 

4/ Výbor ČBF OZČ schválil vyúčtování financí za ODM 2022 v Olomouci  

    Předložil :Buňka, Marian 

 

5/ Výbor ČBF OZČ schválil návrh na zvýšení odměn pro rozhodčí pro sezonu 2022/23 a jejich 

    kompenzaci ze strany ČBF OZČ . Viz Rozpis soutěží 2022/23.  

     

   a/ finanční podpora klubů v rámci projektu podpory rozhodčích. Dotace na zápasy druhé  

       poloviny soutěží 2021/22  ve výši 200,- Kč na zápas. Viz. fakturace do 30.9.2022. 

       Připraví a zajistí sekretář ČBF OZČ p. Buňka 

 

   b/ / finanční podpora klubů v rámci projektu podpory rozhodčích. Dotace na zápasy první 

       poloviny soutěží 2022-3 ve výši 300- Kč na zápas.. 

       Připraví a zajistí sekretář ČBF OZČ p. Buňka . Fakturace  do  20.12.2022 

 

  Výbor ČBF OZČ schválil druhou výzvu pro oddíly a kluby na podporu materiálního  

   Zabezpečení do výše 7.000,Kč při 30% účasti klubů. Termín přihlášek 10.10.2022 



6/  Výbor ČBF OZČ schválil „ Rozpis soutěží pro sezonu 2022/23“ 

 

7/  Výbor ČBF OZČ schválil žádost Domažlic o zařazení družstva U13 do soutěží22/23 se 

staršími hráči – mimo soutěž 

 

8/ Oblastní trenér p. Marian předložil návrh projektu Talentovaných hráček pro oblast ZČ. 

    Projekt v rámci dotace ČBF – LOH 2028 s názvem WEST ELITE 

 

9/ Výbor vzal na vědomí zprávu o školení trenérů basketbalu TVB II ve dnech 16.9 -18.9.2022 

 

 

 

 

Zapsal:  Červenka                                                                       Ověřil: Buňka, Kohút 

                       


