Zápis z jednání OV číslo 5/2016 SobotínV ČJF 5/2011
- OV ČJF vzal na vědomí a schválil:
• Mimořádné odměny
• Nákupy pro pořádání sportovních akcí
• Návrh rozpočtu na rok 2017

Zápis z jednání ze dne 28. 11. 2016

Sobotín

Přítomni: R. Šalek, R. Bauer, J. Kubrický, Z. Žíla, K. Šálková, J. Kincl,
Host: Ing. O. Plachá, prezidentka ČJF
Omluveni: M. Ohnheiser.
Zapsala: J. Měrková
Text

Zodpovídá/termín

1.

OV, na žádost ekonomky ČJF paní Ing. Pařenicové, podal návrhy za oblast na
příspěvky – odměny za rok 2016 pro sportovce, funkcionáře a sportovní akce.

2.

OV podal návrhy na dovybavení ČJF k zajištění sportovních akcí (textový LED
panel, překážka bedna a vodní příkop).

Bauer

3.

OV konstatuje, že doposud neobdržel stanovisko (vyjádření) sekretariátu ČJF
k žádosti o právní pomoc při řešení problematiky disciplinárního řízení
navržené Zuzanou Balouškovou.

R. Šalek

4.

OV schválil účast sekretářky oblasti Jarmily Měrková a Richarda Bauera ke
školení k ekonomice a k programu JIS. Školení proběhne v neděli 11. 12. 2016
od 10,00 hod. v Praze na Strahově.

5.

OV schválil návrh rozpočtu oblasti na rok 2017. Rozpočet bude předložen ČJF,
po jeho definitivním schválení bude umístěn na webu naší oblasti.

6.

Bude podán písemný dotaz na ekonomku ČJF, zda-li i v letošním roce budou
vyplaceny příspěvky pro talentovanou mládež z dotačního programu MŠMT,
tak jako v letech předchozích, dle stanoveného klíče (počet registrovaných dětí
a juniorů).

7.

Byla podána informace, že v naší oblasti proběhla kontrola ekonomiky
a hospodaření kontrolní a revizní komisí ČJF. Kontroly se zúčastnili v Praze
Ing. Radovan Šalek, Jarmila Měrková a Martin Ohnheiser. Zápis z této kontroly
nebyl doposud vydán.

7.

OV podal informaci o uskutečněném projektu „Školení stavitelů s Eduardem
Petrovičem“ v Olomouci ve dnech 5. – 6. 11. 2016. OV toto školení hodnotí
jako velmi úspěšné. Faktura byla odeslána k proplacení ČJF.

8.

Jako host se jednání OV zúčastnila paní prezidentka Ing. Olga Plachá.

9.

OV tímto přeje všem poklidné prožití předvánočního času, pohodové vánoce
a v novém roce 2017 hodně zdraví, osobní spokojenosti a sportovních
úspěchů.
Termín příštího jednání: 01/2017

J. Měrková

