Zápis z jednání Oblastního výboru Zlínské oblasti ČJF
ze dne 5.11. 2018
Přítomni:
Omluveni:
Za komise:
Hosté:

ing. J. Balaštík, J. Holub, ing. P. Rydval, M. Sehnalová,
Mgr. S. Zemanová, L. Daňková
H. Chmelová, P. Žákovská, ing. Z. Přibylová,
M. Slováček,
M. Entrová

Program:
1. Zpráva z 50. zasedání VV ČJF z 9.10. 2018, informace předsedy ZO
2. Informace sekretáře oblasti
3. Různé

1) Zpráva z 50. zasedání VV ČJF z 9.10 2018, informace předsedy ZO (ing. Balaštík)
– viz www.cjf.cz/organizace/vykonny-vybor/
- termíny MČR jednotlivých disciplín pro rok 2019
- problémy s pořadateli závodů – rušení závodů
- volební konference ČJF v období mezi 20.3.2019 – 10.4.2019
- vypuštění kategorizace sportovců pro skokové soutěže z pravidel
- Galavečer ČJF Praha proběhne 26 .1. 2019
- informace o přípravách Galavečera ZO Holešov 17.11. 2018
- generálka proběhne v pátek 16.11. 2018 v 17 hod.
- propagace sponzorů ZO - hlavní tombola v ceně 100 000 Kč
- nástěnka pro prezentaci klubů (zájemci kontaktujte sekretářku oblasti)
2) Informace sekretáře oblasti
Ekonomika – 23.10.2018 – schůzka oblastních sekretářů
- navýšení oblastních rozpočtů na rok 2018 - pro ZO 70 000 Kč, min. 50% pro mládež
- zmrazen klíč k rozdělení poplatků pro ČJF a oblast
- na všechny příspěvky je nutné uzavřít smlouvu na subjekt a příspěvek poslat na účet subjektu
Na základě přiložené tabulky pak bude částka vyplacena jezdci.
- raději uzavírat darovací smlouvy než smlouvy o reklamě
Nejdříve vše nahlásit a projednat s generálním sekretářem.
3) Různé
- Jezdectví pro všechny :
OV schválil zařazení do jezdeckých škol subjektům: JO při SŠZe Přerov, Stáj Mevrin, JS Bzenec,
JS Al-kham-sa Zlámanka, Ranch Lucky Valley, JK Mansberk, Ranč Tlumačov
- OV schválil OM ve všestrannosti 4.5.2019 v Těšánkách
- OV schválil příspěvek na individuální přípravu mládeže do 18 let ve výši 3000 Kč za účast na MČR –
smlouvy budou poslány na subjekty
- za umístění v SMJL budou smlouvy také poslány na subjekty
- volební konference oblasti - 5.ledna 2019 v Holešově – zámecká restaurace. Vše bude upřesněno
v pozvánkách měsíc před pořádáním konference.
Hlasovat může statutární orgán (předseda klubu) nebo člen klubu, který má plnou moc, podepsanou

předsedou klubu. Není nutné ověření.
- OV vyzývá členy oblasti, kteří mají zájem o práci v OV nebo v některé z komisí disciplín, aby se
přihlásili u sekretáře do 30. listopadu 2018
- OV navrhuje projednat VV ČJF a Radě ČJF následující:
- určit podíl z licencí a členských poplatků, které zůstanou oblasti (dosud platné rozdělení je prý
zmrazeno)
- navrhnout změnu stanov s možností založení pobočných spolků
- projednat návrh pro příští období na posunutí volební konference o 5 měsíců dříve - na listopad
s tím, že volební období bude čtyřleté od 1.1. do 31.12.
Žádáme VV o jména kandidátů na prezidenta a členy VV pro nastávající volební konferenci.
Volební konference Zlínské oblasti bude 5. 1.2019 v zámecké restauraci v Holešově. Zahájení v 10
hodin.
Zapsala: Marie Sehnalová

