Zápis z jednání
oblastního výboru ČJF – oblast Vysočina
č. 16/2020
Den konání
16. 12. 2020
Místo konání
online
Čas
Od 19:00
Přítomnost členů OV

Do 21:30
Jaroslav Grodl
Zdeněk Hrnčíř
Ing. Lukáš Krajíček
Ing. Magda Soukeníková
Jiří Vejmělek
Martina Váňová
Eva Šnýdrová - sekretář

přítomen
přítomen
přítomen
omluvena
přítomen
přítomen
přítomen

Přítomnost hostů
Přítomnost dalších osob
Program jednání:
1.
Zahájení + schválení programu jednání
2.
Informace o zasedání Rady ČJF
3.
Závazný výklad DIK
4.
Odměny za MČR a MZ
5.
Finance
6.
Různé
7.
Závěr
Průběh jednání a přijatá usnesení:
1.
Navržený program
Usnesení
OV schvaluje navržený program.
č.1/16/20
hlasování Pro: 5
Proti:0
2.
Výklad DIK ohledně nového předsedy

Zdržel se:0

Na základě obdržení e-mailu p. Blažka, který předal informaci o
zastoupení odstupujícího předsedy p. Háva a nastupujícím předsedovi
v zastoupení p. Grodla nemá OV dále co dodat a počká na konferenci,
která se pravděpodobně, s ohledem na vývoj situace v ČR, uskuteční na
jaře 2021.
OV bere informaci na vědomí

3.

Odměny za MČR a MZ
Zaslané tabulky se seznamem účastníků MČR a MZ byla upravena,
připomínky zpracovány, odsouhlaseny.
Sekretářka odešle informace s žádostmi o vystavení faktur všem klubům,
kteří účastníky MČR a MZ vyslaly.
OV schvaluje připravené odměny účastníkům MČR a MZ

Usnesení
č.2/16/20
hlasování Pro: 5
4.
Finance

Zdržel se:

Proti:0

1.

Informace o OPP:
Ty OPP, které se nevyčerpaly, půjdou do rezervního fondu ČJF, informace
od p. Šedé.
Schvalování rozpočtu 2020
Schválení změny finančních odměn u SPV na základě tabulky zpracované
M. Váňovou z důvodu nedostatečného počtu účastníků při finále. Odměny
proplaceny ze sponzorského příspěvku skupiny ČEZ.
OV bere informace na vědomí
OV schvaluje rozpočet za rok 2020

Usnesení
č.3/16/20
hlasování Pro: 5
Usnesení
č.4/16/20
hlasování
5.1.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5
5.6.

5.7.

5.8.

Zdržel se:

Proti:

Schválení per rollam změny odměn účastníkům za SPV (proběhlo
mimo jednání OV)
Pro: 5
Proti:
Zdržel se:
Zabezpečit Skokový pohár skupiny ČEZ, zkontaktovat p. Studence, zda by
přislíbili finanční pomoc 100 000. P. Grodl zkusí jako zastupující předseda
zajistit podpoření SPV hejtmanem Kraje Vysočina.
Do Vario portálu momentálně nemají přístup sekretáři ani OV, informace
od p. Štvána, během Vánoc bude přístup již umožněn.
Sekretářka zajistí zaslání klubům aktuální poplatky ČJF a zveřejnění
sazebníku.
Kontrola a odsouhlasení kalendáře jezdeckých závodů na rok 2021 - bez
problémů
Připomínky k of. závodům, odměny klubům, odsouhlasené odměny
Informace od p. Grodla, že světelná tabule přidělená od ČJF, bude moct být
propárována jak na systém Gallop, tak na polský program, o kterém se
uvažuje, že systém Gallop nahradí.
Informace členům oblasti, že pro letošní rok pravděpodobně nebude
galavečer s předáváním cen uspořádán, výkonnostní odznaky obdrží jezdci
poštou. Zveřejnit jména jezdců, kteří odznaky obdrželi.
Vyhodnocení (pokud se galavečer neuskuteční) obdrží jezdci jinou cestou,
než osobně, domluva na základě aktuální protiepidemické situace
Odeslat prosbu p. Štvánovi ohledně zpřístupnění oblastního e-mailu všem
členům výboru, OV žádá o zpřístupnění oblastního e-mailu všem členům
výboru
OV schvaluje kalendář jezdeckých závodů 2021

Usnesení
č.5/16/20
hlasování Pro: 5
6.
Závěr
Příští schůze jaro

Zdržel se:0

Proti:0

Z toho podněty pro Výkonný výbor ČJF:

Zapsala:
Eva Šnýdrová
Odsouhlasil: OV ČJF Vysočina.

2.

3.

