Zápis z jednání OV číslo 5/2018 SobotínOV ČJF 5/2011
Zápis z jednání ze dne 21. 5. 2018

Sobotín

Přítomni: R. Bauer, K. Šalková, J. Kubrický, R. Šalek,
Omluveni: Z. Žíla, M. Ohnheiser, Jaroslav Kincl – přítomni prostřednictvím konferenčního hovoru
Zapsala: J. Měrková
Text

Zodpovídá/termín

1.

Na základě nově poskytnutých informací ČJF k ekonomice pro jednotlivé
oblasti se OV SevMor oblasti o p ě t o v n ě obrací na VV/radu
ČJF/generálního sekretáře, aby byl neprodleně opětovně zaveden
a schválen poptávaný nástroj pro rozdělování podílů příjmů, tak jak tomu
bylo v minulosti - dle platných rozpočtových pravidel byl oblastem přidělen
podíl ze skutečných příjmů z poplatků a licencí a z této částky OV
zajišťovaly provoz oblasti a služby výhradně svým členům.
OV se po prostudování připomínek pana Hladíka k Zápisu
z pracovní porady se zástupci OV ze dne 10. 5. 2018 a na základě
jednotlivých připomínek z řad členů (pozdí úhrady faktur, nepřehlednost
projektů) jednomyslně postavil za vyslovenými názory a náměty pana
Hladíka, tj.:
- zjednodušit zadávání projektů pro členské subjekty,
- popsat přesněji strukturu a činnost IT komise, která je stejně jako ostatní
odborné komise jmenovaní podle článku 14 stanov, kde je jasně
definovaná jak jejich struktura, tak působnost. Z výše uvedeného vyplývá,
že jinou strukturu mít nemohou, jiná činnost v jejich působnosti není. O
ničem nerozhodují, jsou p o u z e poradním orgánem VV, viz předešlé
kauzy,
- zvážit vedení účetnictví externí firmou,
- zapojit členskou základnu do získání dalších finančních prostředků
z dotačních, nadačních titulů ( kraje, velké společnosti,...).

2.

OV schválil, dle Registračního a přestupního řádu, členství v ČJF dalším
nově zaregistrovaným subjektům Sev. Mor. oblasti pro rok 2018:
1) Stáj Velká Štáhle, spolek
2) Jezdecký klub kopýtko, spolek
3) EQII MORAVA z.s.
4) Ranč na Pomezí Opava, z.s.
včetně členství nově zaregistrovaných osob pro rok 2018 na základě
podaných Přihlášek do ČJF.

Jarmila Měrková

3.

OV schválil diskvalifikaci dvojice Jana Velčovského H4254 s koněm KIARA
pro neoprávněný start koně ze soutěže č. 8 a č. 9 na závodech 421H3 v
Ostravě. Kůň KIARA neměl v době konání závodů platnou českou licenci.

Richard Bauer

4.

OV projednal písemnou žádost STÁJE HARYSERVIS (MH0281) ze dne 21. 5.
2018 o poskytnutí příspěvku na vzdělávání pro drezurního koně – OZORA
AURORA W (KJ0JZ1). Žádost o poskytnutí příspěvku nebyla schválena. OV
doporučuje se obrátit na příslušný chovatelský svaz.

5.

OV se tímto obrací na pana generální sekretáře s dotazem, jak bylo
naloženo se získanými dotačními prostředky určenými pro talentovanou
mládež (v minulosti byla poskytnuta jednotlivým oblastem na základě

doložení stavu členské základny do 18- ti let, a to ve výši
Kč/osoba do 18-ti let.

1.000,00

6.

OV upozorňuje všechny své členy na řízení Evropské unie k ochraně
osobních údajů (GDPR). Všem subjektům byl rozeslán jednoduchý vzorový
formulář „Souhlas se zpracováním osobních údajů“, který byl vypracován
na základě dodaných podkladů z ČUS. Vzorový formulář je v souladu
s GDPR a v současnosti zcela pokrývá veškeré potřeby standardního
sportovního spolku. Tento formulář podepsala i sekretářka oblasti
a
originál je založen na oblasti (č.p. 286, Sobotín).

7.

OV nominoval vedoucí ekip na MČR 2018:
- Pony : Pavel Holešovský
- Skoky – děti, junioři: Zdeněk Žíla
- Skoky – senioři: Jan Kubrický
- Reining: Klára Šálková
- Drezura: Petra Balnarová
- Všestrannost: Radko Heidenreich
Vedoucím jednotlivých ekip budou proplaceny cestovní náhrady včetně
ubytování.

8.

Jednotné oblečení (trička, případně kšiltovky) pro reprezentanty naší
oblasti na MČR zajistí Zdeněk Žíla a Pavel Holešovský.

9.

OV schválil nákup podsedlových deček pro družstva na MČR.

10.

OV schválil poskytnutí finančních odměn pro účastníky OM ve stejné výši
jako v roce 2017.

11.

OV schválil poskytnutí finanční odměny pro pořadatel OM ve stejné výši
jako v roce 2017 (10.000 Kč/1 pořadatelský den).
Příští termín jednání OV: dle potřeby 06-07/2018

Z. Žíla, K. Šálková

