Zápis z jednání
oblastního výboru ČJF – oblast Vysočina
č. 15/2020
Den konání
19. 11. 2020
Místo konání
online
Čas
Od 19:00
Přítomnost členů OV

Přítomnost hostů
Přítomnost dalších osob

Do 20:00
Jaroslav Grodl
Zdeněk Hrnčíř
Ing. Lukáš Krajíček
Ing. Magda Soukeníková
Jiří Vejmělek
Martina Váňová
Eva Šnýdrová - sekretář
Ing. Zdeněk Studenec

přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen

Program jednání:
1.
Zahájení + schválení programu jednání
2.
Provozovatelé investičního majetku
3.
Rezignace předsedy a účastníci na Radu ČJF
4.
OM 2021
5.
Doplnění člena OV
6.
Různé
7.
Závěr
Průběh jednání a přijatá usnesení:
1.
Navržený program
Usnesení
OV schvaluje navržený program.
č.1/15/20
hlasování Pro: 6
Proti:0
2.
Provozovatelé investičního majetku

Zdržel se:0

Na základě informace z ČJF jednotlivým oblastem bylo rozhodnuto o
přidělení investičního majetku pro naši oblast takto:
-

Skok (oxer) ČJF bude přidělen do stáje JK Proseč pod
Křemešníkem
Vodní příkop bude přidělen do stáje JK Robin Jindřichův Hradec
Obdélník bude přidělen do JK ČZA Humpolec
Časomíra bude přidělena p. Holčapkovi

Usnesení OV schvaluje rozdělení investičního majetku a bere na vědomí
č.2/15/20
hlasování Pro: 6
Proti:0
Zdržel se:0
3.
Z důvodu rezignace předsedy Františka Hávy musí OV zvolit zástupce za
předsedu, který oblast povede. Navržen a schválen byl zástupce za
předsedu pan Jaroslav Grodl. Zástupce předsedy pan Grodl bude ve funkci
do doby konání nejbližší konference (jaro 2021), kde členy oblasti bude
zvolen nový předseda.
Schválení účastníků, kteří budou dojíždět na zasedání Rady ČJF

1.

Byli navrženi L. Krajíček a E. Šnýdrová
Vznést dotaz, zda může sekretář vykonávat další funkci a na Radu
ČJF dojíždět, v případě, že by nemohl navržený člen výboru Lukáš
Krajíček, zastoupila by sekretářka, pokud by tato kombinace byla
možná
- OV srdečně děkuje Františku Hávovi za vykonanou práci pro
naši oblast a přeje brzké uzdravení.
Usnesení OV schvaluje zástupce za předsedu Jaroslava Grodla a L. Krajíčka
č.3/15/20 jako zástupce při jednání Rady ČJF a informace na vědomí.
hlasování Pro: 5
Proti:0
Zdržel se:1
4.
OM 2021
-

- OM pony skoky 19. 6. Políkno (JK Robin Jindřichův Hradec)
- OM pony drezura 17. 7. Plandry
- OM skoky družstva 27. 6. Dešná u Dačic
- OM skoky Hybrálec 14. 8.
- OM všestrannost 17. – 18. 7. Humpolec
- OM drezura 24. 7. Humpolec
Byly zaslány 2 žádosti na OM v drezuře z Humpolce a Jihlavy-Sasov.
Odsouhlaseno OM v Humpolci vzhledem k plánovanému finále DPV
v Jihlavě 19. 9.
Požádat p. Šámala ze Dvorečku o přesun termínu jeho drezurních závodů
vzhledem k totožnému termínu OM v drezuře v Humpolci
Usnesení OV schvaluje rozdělení termínů OM v drezuře (Humpolec) a finále
č.4/15/20 DPV (Jihlava-Sasov) a informace na vědomí.
hlasování Pro: 6
Proti:0
Zdržel se:0
5.
Doplnění OV
Návrh na doplnění jednoho člena výboru tak, aby výbor po odstoupení
předsedy p. Hávy byl sedmičlenný. Rozpor ve výkladu stanov. OV počká na
vyjádření legislativní komise nebo komise DIK, kterou uvedl p. Blažek v emailu, a poté případně rozhodne o doplnění nového člena. Prozatím byl
navržen funkcionář p. Holčapek.
OV informace na vědomí.
6.
Různé
6.1.
OV nebrání možnosti pořádat kvalifikační závody (myšleno Národní pohár
v drezuře), je ale nutnost posoudit drezurní komisi o vhodnosti a úrovně
areálů, které mají o kvalifikační kola zájem.
6.2.
Galavečer
Zkontaktovat kapelu s informací, že vzhledem ke koronavirové situaci bude
akce pravděpodobně zrušena, prozatím chceme termín nechat, ale přesvědčit
se, že nám nehrozí penále za zrušení termínu na poslední chvíli.
6.3.
OV schválil pověření Martiny Váňové pro komunikaci s ČEZ z důvodu
vyúčtování nadačního příspěvku za rok 2020.
Usnesení OV schvaluje pověření M. Váňové pro komunikaci s ČEZ a bere
č.5/15/20 informace na vědomí.
hlasování Pro: 6
Proti:0
Zdržel se:0
7.
Závěr
Příští schůze prosinec

Z toho podněty pro Výkonný výbor ČJF:

2.

Bod 3.

Schválení účastníků, kteří budou dojíždět na zasedání Rady ČJF

Zapsala:
Eva Šnýdrová
Odsouhlasil: OV ČJF Vysočina.

3.

