Zápis č. 1/2014 z mimořádné schůze VV ČBaS dne 1.2.2014
Místo konání: Most
Přítomni: Mendrek, Kolář, Pavelka, Nováková, Kotyza, Musilová, Jurka, Drašnar, Škácha, Procházková,
Douša, Osička, Kašpárek, Skrčený
Omluveni: Dostál
Hosté: Frühauf, Vorel, Blažek
Program:
1) Upřesnění nabídky na pořádání MMČR 2014
2) Hlasování VV ČBaS o nabídce

1) Upřesnění nabídky na pořádání MMČR 2014
Konsorcium pořadatelů (zastoupeni p. Vorlem, Frühaufem a Blažkem), které podalo nabídku do Výběrového
řízení na pořadatele MMČR 2014 bylo členy VV ČBaS požádáno k upřesnění nabídky, jelikož Výběrové řízení
bylo vypsáno pouze na rok 2014 a nabídka byla podána na čtyři roky 2014-2017.
Definitivní nabídka konsorcia pořadatelů:
- Nabídka na pořádání MMČR kategorie International Challenge pro roky 2014-2016, nabídka byla
pozměněna tak, aby případně nijak neomezovala jednání nově zvoleného VV ČBaS v roce 2016.
- Konsorcium pořadatelů žádá o přidělení pořadatelství na 3 roky z důvodu lepší prezentace pro partnery
mistrovství a ve snaze zkvalitnění turnaje
- Místo pořádání Brno (2014), v dalších letech případně jiná lokalita dle generálního partnera mistrovství
- Konsorcium nabízí ČBaS možnost jednání o generálním partnerovi MMČR
- Za poskytnutí mediálních práv bylo ČBaS nabídnuto finanční plnění ve výši 200 tisíc Kč za 3 roky
pořadatelství (tedy 66.666 Kč ročně), prosba na ČBaS o zpětnou informaci, na co budou finanční
prostředky použity.
- V případě souhlasu VV ČBaS s nabídkou založení občanského sdružení, které bude schopno s ČBaS
jednat jako jeden subjekt a bude s ním možné sepsat Smlouvu o pořadatelství.
- Složení finančního deponátu pro případ nutnosti krytí nákladů ČBaS vůči BE při nedodržení podmínek
nebo neuskutečnění turnaje.

2) Hlasování VV ČBaS o nabídce
Hlasování členů VV proběhlo již za nepřítomností hostů mimořádné schůze VV.
Pro: 5 hlasů, Proti: 8 hlasů, Zdržel se: 1 hlas; Pozn. pan Dostál hlasoval po emailu
VV nabídku neschválil.
VV ukládá MK ČBaS informování účastníka Výběrového řízení o rozhodnutí a dále ukládá předložení
alternativy řešení pořádání MMČR 2014 do příštího VV (únor 2014).
Zapsala: H. Musilová, 1.2.2014

