
Zápis z jednání OV číslo 1OV ČJF 5/2011 

- Inventarizace 
- Refreshing 
- Návrhy kandidátů  
- Schválení programu konference 

 
 
Zápis z jednání ze dne 02.02.2015                                                             Klimkovice                                                    
 
Přítomni:  R. Šalek,  R. Bauer,  J. Kincl, L. Vachutka, M. Ohnheiser, D. Hrnčíř, J. Měrková 
Omluveni: I. Biolková 
Zapsala:   J. Měrková 
 

  Text Zodpovídá/termín 

1. Předseda oblasti jmenoval inventarizační komisi. Inventarizační komise byla 
jmenována ve složení: R. Šalek, R. Bauer a J. Měrková. Úkolem 
inventarizační komise bylo prověření inventárního soupisu majetku naší 
oblasti k 31.12.2014. Na návrh inventarizační komise byly vyřazeny 
bezpečnostní háky (ztráta, opotřebení – nefunkčnost) a dvě položky, které 
byly zařazeny do inventárního seznamu (stativ a klávesnice) byly použity jako 
náhradní díly na opravy stávajícího majetku. 

 

2. Richard Bauer podal informaci o konání refreshingu pro stavitele parkuru, 
který se bude  konat v areálu JS Opatrný Hořovice ve dnech 13. - 15. 2. 2015, 
souběžně se zkoušky stavitelů I. a II. třídy v disciplíně skoky pořádané 
Středočeskou oblastí ve spolupráci s komisí skokovou a vzdělávací. Refrešing je 
otevřen i pro stavitele parkuru II. a III. třídy.

R. Bauer 

3. OV plánuje uspořádat zkoušky pro nové stewardy (2 dny) a refreshing pro stávající 
stewardy (1 den) ve dnech 28.2. – 1.3.2015. Kurz pro nové stewardy bude zpoplatněn 
částkou 1 500,- Kč, refreshing pro stávající stewardy 300,- Kč. Místo bude upřesněno, 
pozvánky budou včas zaslány. 

R. Bauer 

4. OV schvaluje nákup skeneru na sekretariát.   

5. Vzhledem k blížícímu se termínu konference oblasti, připomínáme, že dle 
volebního řádu, je možné zasílat návrhy nových kandidátů. Své návrhy 
zasílejte sekretářce oblasti. 

J. Měrková 

6. Byla projednána odměna sekretářky oblasti pro rok 2015. Výše odměny 
zůstává ve stejné výši jako v roce 2014. 

 

7. OV schválil návrh programu konference oblasti: 
- Zpráva předsedy OV o činnosti  
- Zpráva o hospodaření oblasti 
- Volba nového oblastního výboru 
- Volba delegátů oblasti na konferenci ČJF 
- Diskuse 
- Usnesení a závěr 

 

 Termín další schůze OV: 03/2015  

 
 
 
 
 
 
 


