Královéhradecká oblast ČJF
Sekretářka: Mgr. Svatava Juhászová, Rýchorské sídl. 121, 542 24 Svoboda nad Úpou
tel: 603 370 574, email: oblast.kralovehradecka@cjf.cz, jsvatava@seznam.cz

Zápis č.10 ze schůze OV Královéhradecké oblasti ČJF ze dne 27. 12. 2019
Přítomni: A. Pejos, J. Pour, J. Kupka, I. Hrdličková
Omluveni: V. Bohdaský
Hosté:

Program
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Plnění úkolů z minulého zasedání
Došlá pošta
Rozpočet KHO
Termíny soustředění 2020
Kontrola příprav vyhlášení nejúspěšnějších sportovců
Různé

1. Plnění úkolů z minulého zasedání
Úkoly z minulého zasedání splněny.
2. Došlá pošta
 P. Čmolík – informace k jarnímu drezurnímu školení rozhodčích
 P. Richterová – informace k vyúčtování konce roku 2019
 P. Šedá – informace k odměňování členů OV – funkce jsou bez nároku na
mzdu
 P. Pospíšilová – termín zaslání inventarizace majetku za rok 2019
3. Rozpočet KHO
S. Juhászová seznámila členy OV KHO s vyúčtováním za rok 2019 a návrhem
rozpočtu 2020. Rozpočet byl schválen: pro 4, proti: 0, zdržel:0
4. Termíny soustředění 2020
OV KHO schválil termíny soustředění ve Svobodě nad Úpou, Jeřicích a Prorubech.
Svoboda nad Úpou:
15.2. – drezura – p. Kotyza, 16.2. skoky – p. Pejos
29. 2.– drezura – p. Kotyza, 1. 3. - skoky – p. Pejos
14.3. – drezura – p. Kotyza, 15.3. skoky – p. Pejos
28.3. – skoky - p. Pejos, 29. 3. – drezura – p. Dědinová
Jeřice:
15.2. – skoky – p. Pour, 16.2. drezura – p. Dědinová
29. 2.– skoky – p. Pour, 1. 3. - drezura – p. Dědinová
14.3. – skoky – p. Pour, 15.3. drezura – p. Dědinová
28.3. – drezura – p. Dědinová, 29. 3. – skoky – p. Pour

Proruby:
21. 3., 22. 3. – drezura – p. Dědinová, p. Pour
5. Kontrola příprav vyhlášení nejúspěšnějších sportovců
OV KHO schválil nákup poukázek pro vyhlášené sportovce, dále OV pověřil
sekretářku získáním informací o vyhlášených sportovcích a zpracováním prezentace.
6. Různé
 OV KHO rozhodl o vyplacení částky 3 000Kč za pronájem místnosti na schůze
OV KHO
 OV KHO pověřil p. Pejose zasláním návrhu změny pravidel p. Blažkovi
 OV KHO navrhuje p. Pejose jako kontaktní osobu pro komisi vzdělávání za
KHO
 OV KHO pověřuje sekretářku zasláním upozornění všem subjektům na území
KHO, které jsou členy VČO, pokud se termíny závodů kryjí s termíny KHO,
aby je upravili
 Informace pro subjekty KHO:
Na základě dopisu, který rozesílá Veřejný rejstřík Krajského soudu v Hradci
králové, OV KHO upozorňuje kluby (právnické osoby) na povinnost (hrozí
pokuta až 100 tis. Kč) vložit do veřejného rejstříku účetní uzávěrky klubu za
rok 2016, 2017 a 2018. Pokud některé spolky nevedou účetnictví, bylo s vyšší
soudní úřednicí dohodnuto, že budou akceptovat, když podají vyúčtování na
formuláři ČUS, který musí být vyplněn ve všech kolonkách s nulou a hlavně
podepsán statutární osobou a opatřen razítkem klubu. Formulář i vzor ke
stažení najdete v příloze.
A. Pejos předseda KHO

Svoboda nad Úpou, 2. 1. 2020

zapsal Alek Pejos

