Zápis z jednání OV/3 2019OV ČJF 5/2011
Zápis z jednání ze dne 23. 5. 2019

Kunín

Přítomni: Radovan Šalek, Richard Bauer, Klára Šalková, Jaroslav Kincl, Jan Kubrický, Jana Holá,
Čeněk Šrubař
Omluven: ----Hosté: -----Zapsal/a: J. Měrková
Text
1.

OV se zabýval oblastní projektovou podporou ČJF („OPP“) na rok 2019,
konkrétně doručenými žádostmi o čerpání podpory na plánované akce
na rok 2019 v rámci dotovaných kapitol OPP.
Vzhledem k tomu, že bylo rozhodnuto, že Kapitola I. „Příprava na ZZVJ“
bude hrazena pouze z rozpočtu jednotlivých oblastí, nikoliv
z centrálního rozpočtu ČJF a naše oblast v rozpočtu na rok 2019 pro
tuto kapitolu nevyčlenila žádné finanční prostředky, byly všechny
doručené žádosti o podporu akce z této kapitoly zamítnuty.
Při schvalování max. výše podpory na jednotlivé akce v rámci OPP se
OV řídil především koncepcí jednotlivých projektů, zohlednil personální
zajištění akce a také podmínky a možnosti daného subjektu danou akci
uspořádat.
Následně členové OV jednohlasně schválili podporu následujícím
akcím v rámci OPP pro rok 2019, viz dále tabulka, která je přílohou
tohoto zápisu.
OV upozorňuje subjekty, kterým byly schváleny plánované akce v rámci
OPP 2019 na následující důležité skutečnosti:
• Kapitola III. „Talentovaná mládež na oblastech, obl. SCM/SCP“,
je určena pouze pro skupinu nadaných dětí, které nejsou
zařazeny do centrálního SCM nebo SCP a zároveň se
neúčastní soustředění Kapitola II. „Začínající jezdci“).
• Kapitola II. „Začínající jezdci do 18- ti let“, je určena pro začínající
jezdce s licencí do 18- ti let včetně jezdců na pony, kteří nejsou
zařazeni do oblastních nebo centrálních SCM/CSP.
• Schválená naplánovaná akce musí být předem zadána do JISu
(za účelem zajištění informovanosti). S požadavkem na vložení
akce do JISu se lze obrátit na Richarda Bauera.
• Vyúčtování akcí bude na základě:
- faktury od pořádajícího subjektu, kdy částky v příloze jsou
konečné a není možné k nim připočítat DPH. Faktura –
uvedená hlavička bude Česká jezdecká federace, Zátopkova
100/2, 160 17 Praha 6, IČ: 48549886. Text na faktuře:
„Fakturujeme vám organizačně technické zajištění kapitoly OPP
č. … v částce …. Kč“. (v případě, že je subjekt plátce DPH je
konečná částka včetně DPH).
- Nedílnou součástí vyúčtování jsou povinné přílohy:
vyúčtování projektu OPP dle vzoru,
prezenční listina dle vzoru,
plán tréninku,
časový rozpis a hodnocení tréninku dle vzoru.

Zodpovídá/termín

Vyúčtování musí být zasláno sekretářce oblasti nejpozději do 14 dnů
po ukončení akce.
V případě nejasností při vyúčtování se obracejte na sekretářku
oblasti Jarmilu Měrkovou.
Důležité upozornění pro pořádající subjekty: Česká jezdecká
federace si vyhrazuje právo kontroly akce OPP na místě v den
konání.
2.

OV bere na vědomí informaci sekretářky oblasti, že byla paní
prezidentkou ČJF Ing. Olgou Plachou podepsána „Darovací smlouva“
na poskytnutí příspěvku z rozpočtu oblasti ve výši 20 000,00 Kč na
výrobu a umístění pomníku pro pana Lubomíra Vrtka, jezdce
všestrannosti, který tragicky zahynul při závodech. Výše finančního
příspěvku byla schválena delegáty oblastní volební konference, která
se konala v Klimkovicích. Příspěvek bude, po podepsání smlouvy
oběma stranami, ihned odeslán na účet obdarovaného (SOUTĚŽE
PODKOVY o.p.s, Dusilov 384, Humpolec).

3.

OV se usnesl na návrhu, který bude předán členům VV, že doporučuje
v rámci transparentnosti, aby všechny ZÁPISY ČJF byly přístupné
pro všechny členy ČJF včetně příloh, a to prostřednictvím JISu.

4.

OV se zabýval písemnou žádostí, která byla podána OV paní Andreou
Videnkovou (za JK Voltiž) o nevyplacení odměn za reprezentaci dle
směrnic ČJF. Jedná se o nevyplacení odměn za reprezentaci za rok
2017 a za rok 2018 (Vanessa Krištofová). Žádost o prošetření/vyřízení
byla předána Klárce Šálkové, člence výkonného výboru ČJF.
Příští termín jednání OV: dle potřeby

