Zápis z jednání
oblastního výboru ČJF – oblast Vysočina
č. 9/2020
Den konání
3. 3. 2020
Místo konání
Velký Rybník
Čas
Od 17:00
Přítomnost členů OV

Do 21:00
Jaroslav Grodl
František Háva
Zdeněk Hrnčíř
Ing. Lukáš Krajíček
Ing. Magda Škardová
Jiří Vejmělek
Martina Váňová - sekretář

přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen

Přítomnost hostů
Přítomnost dalších osob
J. Beranová,
Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu
Program jednání:
1.
Zahájení + schválení programu jednání
2.
Kontrola Zápisu z 14. 11. 2020. Informace o schvalování per rollam
3.
Informace z jednání Rady ČJF
4.
Kalendář závodů
5.
Úprava STP MO Vysočiny 2020.
6.
Statuty 2020 – SPV, DPV, PVV, DPT
7.
Ekonomika oblasti
8.
Vzdělávání a OPP 2020
7.
Různé a závěr.
Průběh jednání a přijatá usnesení:
1.
Navržený program
Usnesení
OV schvaluje navržený program.
č.1/9/20
hlasování Pro: 6
Proti:0
Zdržel se:0
2.
Kontrola zápisu z 14. 1. 2020
- Zhodnocení Galavečera – připomínka ke špatné propagaci po
konání plesu, zlepšit rozdělení tomboly
- OPP rok 2020 bod č. 8
- Vzdělávání (semináře a refreshingy) bod č. 8
- Pan Háva informoval o podání žádosti na ČEZ
- Pan Grodl - poptání časomíry trvá.
OV bere informaci na vědomí.
Rozhodnutí per rollam: OV schválil 7. 2. 2020 přesun závodů ve Ždírci na
2.1.
6. 6. 2020 bez poplatku Pro:4/Proti:0/Zdržel se:2
Rozhodnutí per rollam: OV schválil 7. 2. 2020 schválení nového subjektu
2.2.
Jaroslav Pytlík Pro:4/Proti:0/Zdržel se:2
Rozhodnutí per rollam: OV schválil 11. 2. 2020 přestup z jihočeské oblasti
2.3.
subjektu MC0297 Pavel Bártů Pro:5/Proti:0/Zdržel se:1

1.

3.

4.
4.1.

Usnesení
č.2/9/20
hlasování
5.
Usnesení
č. 3/9/20
hlasování
6.

Usnesení
č. 4/9/20

Informace z Rady ČJF dne 26. 2. 2020.
- Byl schválen nový jednací řád Rady ČJF
- Pan Pecka informoval o novém webu ČJF – většina informací by
měla být na JISu
- Pan Blažek – informace o změnách pravidel
- Paní Šedá – informace o čerpání rozpočtu 2019, Vysočina rozporuje
údaj o zůstatku rezervy – rezerva by měla být o 100 000,- větší
Také oblast Zlín má připomínky k údajům o čerpání rezervy
Paní prezidentka navrhla, aby do 15. 3. 2020 oblastní sekretáři
provedli kontrolu dokladů.
- Paní Šedá předložila Návrh rozpočtu 2020. Je třeba doplnit náklady
na podporu sportovců pro OH. Byla diskuze nad návrhem a mnoho
připomínek, členové Rady nedostali všechny podklady, některé
body byly rozporovány.
Hlasovalo se o přijetí provizorního rozpočtu. F. Háva hlasoval proti
z výše uvedených důvodů. Proti hlasoval i A. Pejos, který ještě
uvedl důvod nesouhlas se schodkovým rozpočtem.
- Paní Šedá představila návrh na odměňování sekretářů oblastí.
Byly podány dva návrhy – kromě návrhu p. Šedé také návrh
pracovní komise, kterou zřídila k této problematice Rada ČJF dne
22. 10. 2019. Návrhy se liší hlavně v názoru na práci sekretářů
v jednotlivých oblastech a v samotné výši navrhované mzdy.
Rada ČJF nakonec přijala návrh paní Šedé.
Do 10. 3. 2020 podají předsedové oblastí případné připomínky a
návrhy ke mzdám sekretářů.
OV informace na vědomí.
Kalendář závodů – OV řešil kolizi termínu OM/S Pony a národních pohárů
PONY.
OV řešil email V. Krejčířové o krytí termínů národních pohárů s OM na
Vysočině. P Krejčířová navrhuje termín jiný. OV schválil využití nabídky
stáje Jiří Drastich pro konání OM a finále DPT v Třešti ve spolupráci s paní
Krejčířovou. Termín navrhuje na 28. 9. 2020. Zadání závodů zajistí
sekretářka oblasti a bude bez poplatku.
OV schvaluje nové závody.
Pro: 6/Proti: 0/Zdržel se: 0
Sportovně technické podmínky OM – příloha č. 2
Změny u drezurních úloh.
OV schvaluje sportovně technické podmínky pro OM 2020.
Pro: 6/Proti: 0/Zdržel se: 0
Statuty 2020 – SPV, DPV, PVV, DPT
Skokový pohár Vysočiny (SPV) – příloha č. 3
Drezurní pohár Vysočiny (DPT) – příloha č. 4
Pohár všestrannosti Vysočiny (PVV) – příloha č. 5
Dětská pony tour (DPT) – Příloha č. 6
OV schvaluje statuty 2020 SPV, DPV, PVV a DPT.

2.

hlasování
7.

8.

Pro: 6/Proti: 0/Zdržel se: 0
Ekonomika oblasti
Sekretářka předala kopii stavu účetnictví OV za rok 2019 a seznámila je se
stavem čerpání rozpočtu. Za rok 2019 bylo překročeno čerpání rozpočtu
v hodnotě cca 100000,- (plánované překročení bylo využito na podporu
pořadatelů závodů a ke snížení rezervy oblasti). Rezerva pro rok 2020 by
měla činit kolem 370.000,-.
OV bere informaci o čerpání rozpočtu na vědomí.
Vzdělávání a OPP 2020
Na Oblastní projektovou podporu byla od ČJF přidělena částka ve výši
Kč 139.000,- na Kapitoly II. a III. OV rozhodl o rozdělení částek na
disciplíny. Přihlášení pořadatelé musí zadat, každé soustředění do JIS a
splnit podmínky OPP pro vyplacení projektu.
Drezura Kč 34.000,- Soustředění 28. 3. 2020 Habásková, pořadatel Zámecká stáj Plandry
- 4. - 5. dubna, Zámecká stáj Plandry
- Srpen JK Glod Čejov
- Březen, duben Křemenová, JK Proseč pod Křemešníkem
Všestrannost Kč 45.000,- Březen, JK Glod Čejov
- Červenec, JK Glod Čejov
- JK Korzár Mladé Bříště
Skoky Kč 60.000,- Pořadatelé JK Hipo Jihlava, JK Proseč pod Křemešníkem, JK
Korzár Mladé Bříště
OPP bude proplácena do vyčerpání limitu od ČJF. Propláceno bude max.
Kč 800,- na jezdce.

8.1.

Refreshing stavitelů se bude konat 19. 3. 2020 od 16 hodin v Proseči pod
Křemešníkem, lektor Petr Mašek, akce je na JIS

8.2.

Refreshing rozhodčích se bude konat 29. 3. 2020 od 10 hodin v Motelu
Velký Rybník, lektor Ing. Jan Paleček, akce je na JIS

8.3.

Drezurní semenář se bude konat 5. dubna na Plandrech – více informací
bude na JIS.
Oblastní výbor schválil příspěvek Kč 5000,- pro pořadatele ZZVJ, který
uskuteční před ZZVJ jednodenní přípravu pro jezdce účastnící se ZZVJ.
Příspěvek je určen na pokrytí výdajů za schváleného komisaře ZZVJ (který
se musí přípravy účastnit) a pronájem areálu. Příprava se skládá z praktické
a teoretické části. V praktické části se bude skládat z předvedení koně, práce
ve skupině na opracovišti, skokové části a drezurní části. V teoretické části
proběhne opakování teorie. Příspěvek bude proplacen po uskutečnění akce
formou faktury. Přílohou faktury bude prezenční listina a vyhodnocení akce
s fotografiemi.

8.4.

3.

9.
9.1.

9.2.
9.3.
Usnesení
č. 5/9/20
hlasování
9.4.
9.5.

1.

OV bere informace bodu č. 8 na vědomí
Různé
Sekretářka oznámila ukončení své činnosti ke konci březnu.
OV zásadně nesouhlasí s novým financováním sekretářů. Požaduje, aby
mzda zůstala aspoň na dosavadní úrovni s odůvodněním, že každá oblast je
specifická a není možné je paušalizovat koeficientem, který neodpovídá
odpracovaným hodinám. Dle požadavku z Rady pan Háva pošle vyjádření
na sekretariát.
Jiří Vejmělek odstoupil ze sportovní komise, kde měl na starosti
PONY. Oblastní výbor na uvolněnou pozici schválil Martinu Váňovou.
OV navrhuje a schvaluje pro nedostatek hlavních komisařů na oblasti přidat
do seznamu hlavních komisařů ZZVJ Ing. Olgu Kubátovou.
OV schvaluje hl. komisaře pro ZZVJ Ing. Olgu Kubátovou
Pro: 6/Proti: 0/Zdržel se: 0
Žádost o členství nového subjektu Jezdecká stáj Taurus, z. s. Nová Bystřice
byla schválena.
Další schůze bude ve středu 29. dubna 2020
OV bere informace bodu č. 9 na vědomí
Z toho podněty pro Výkonný výbor ČJF:
Bod 9. 3. Schválení hl. komisaře.

Zapsala:
Martina Váňová.
Odsouhlasil: OV ČJF Vysočina.

4.

