Oblastní výbor České jezdecké federace Severomoravská oblast

Zápis
z jednání Konference České jezdecké federace - Severomoravská oblast, která se
konala dne 16.11.2017 v konferenční místnosti Sanatoria v Klimkovicích
V 17.00 přítomných 29 (14,72 %)delegátů s hlasem rozhodujícím.
V 17.30 hodin přítomno: dle presenční listiny 38 delegátů s hlasem rozhodujícím což je 19,3
procent, 2 hosté – Jaroslav Hupka – člen VV pro legislativu a Marek Holub – člen kontrolní a
revizní komise.
Na úvod bylo konstatováno, že počet přítomných delegátů je 38, konference byla usnášení
schopná po 30 minutách dle jednacího řádu.
Program jednání byl schválen tak, jak bylo uvedeno v pozvánce - Jednání konference vedl
Radovan Šalek.
Pracovní komise pracovaly ve složení :
- Mandátová a volební: Klára Šalková, Jarmila Měrková, Jan Kubrický
- Návrhová: Jaroslav Kincl, Richard Bauer, Pavel Holešovský
38 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Komise byly zvoleny .
1) Krátký přehled o činnosti OV ČJF za rok 2016-2017 přednesl Radovan Šalek,
 počet subjektů 195 (k datu konání konference)
 počet registrovaných členů 2421 z toho do 18 let 670
 počet jezdeckých licencí 1118, z toho 279 do 18 let

2) Hospodaření oblasti za rok 2016-2017
3) Volba delegátů na celostátní konferenci
Zvoleni : Radovan Šalek, Martin Ohnheiser, Richard Bauer, Klára Šalková, Jaroslav Kincl,
Milan Theimer, Zdeněk Žíla, Antonín Kutálek, Čeněk Šrubař, Andrea Vídenková
Náhradníci: Lucka Strnadlová, Radomír Kubík
38 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování.
4) Vystoupil p.Ohnheiser s dotazem na p.Holuba, jak probíhalo výběrové řízení na JIS a jak
se kontroluje čerpání finančních prostředků na tento projekt.
p.Holub podrobně zodpověděl průběh výběrového řízení na JIS a informoval , že již byl na
KRK zaslán podnět na prošetření přečerpání finančních prostředků v projektu JIS.
5) Konference pověřuje OV k podání podnětu k zahájení kontrolní činosti k čerpání financí
v projektu JIS, na základě informací o přečerpání schválených finančních prostředků .
6) Vystoupil p.Fiala s požadavkem podpory společných startů „malých“ koní s KVH 147-153
cm v jezdeckých disciplínách se samostatným vyhodnocením v kariérách koní.
Konference se jednomyslně schválila pověřením OV zabývat se návrhem p.Fialy – podpora
samostatného vyhodnocování malých koní .
7) Vystoupil p.Zwinger s připomínkou na nedostatek vybavení oblastních družstev na MČR.

8) Vystoupila p.Vídeňková s kritikou na práci VV ČJFa na nedostatečné zápisy VV a zápisy
jednotlivých komisí

Případně na nezveřejňování zápisů z komisí.
Požadujeme VV aby se intenzivně zabýval přípravou a organizací reprezentace na WEG
2018
Také upozornila na špatnou práci sekretariátu ČJF a prezidenta pro sport.
Reagoval člen VV p.Hupka .
9) Vystoupila sekretářka oblasti s připomínkou ohledně schvalování licencí koní jen přes
centrálu ČJF . Požadavek na vrácení pravomoci schvalování hostovacích licencí koní na
sekretáře oblasti .
Předseda OV Ing.Radovan Šalek:
Návrhová komise:

