Usneseníkonference Českéjezdeckéfederace
konatré
v Humpolcidne06.května20l5
KonferenceČJF:
l. vedeDíKoúferenceČJFse ujal Ing.JaroslavPecháček'jako prezidentČJF.
2' schválila předloženýprograinkonferences qpuŠtěnímbodu 15) schválenízměn stÁI|ov
CJF dle novéhoobčanského
zákoníku(naoáwh MgÍ.K. Hanušové),
o čemžby|od€|egáty
Konference ČJF hlasováno a tato změna programu byla delegáty Koďerence ČJF
schválenaa to v poměruhIasů:
PÍo: ))

PÍoti:19
Zdrželse hlasování:
0
I

Zvolllal
a) mandátovou
a volebníkomisive složení:
l.trg.JosefBalďtflq JtJDr. ČeněkŠrubď'Aleš Suchinek
Pro-74
P.oti: 0
zdťžel
se hlasování:
0
b) návdlovoukomisive složení:
AítonínPither, Mgr. l€nka sekadnov4 lng' zdeněk Studenec
Pro:14
Proti:0
zdÉel se hlasování:0
c) skutátory konferEncea to jmenovitě:
IrenÁHůlková"Marie sebnalová' lng. Miloslav Veselý, lng. MadimíraPospišilová
PIo:'14
Proti: 0
zdřžel se h|asování:0

4. Byla seaÉmen8a ýzala na vědomí:
předneslIng.JaroslavPecháček
a) zprá!,uo činnosti
CJF za obdobi2013_ 2014,kt9Íou
b) zprál,u o činnostia hospodařeníČJF za období20|3 .2014, ktelou předneslapaní
Dana Denkovri l. vic€pr€zident cJF plo ekonomiku
c) zpnívuo činnosti
ČJFv oblastisportuza období2013.2ol4, kte.oupřednesl
lng.Mi|anTheimer,2.úcepreádent
ČJFprospon
ČJF
v
vzdělávání
za období2013 _ 2ol4, kteroupřednesla
d) zprávu o činnosti
oblasti
JUD!. Kateřina Ríhová'členw cJF
e) zpnívuo činnostiČJFv oblasti legislatirryza období2ol3 _ 2014,kteroupředíesl lng.
Jan Metelka
D 4nívu Disciplinámíkomise,kteiou předneslpředsedakomiseJUDr. PetsToman
g) zpIáW Konholnía revi.al komise,kteroupfudneslpanMalek Holub
Úovy !ryXonnywDor !Jl ve s|ozen|:
Z,von|a
. prezídentIng.olga Plachá
ze 74 odevzdanýchplatnýchvolebníchlístkůzvolena7l hlasy delegárů
- 1.viceprezidentpÍoekonomiku:Ing.Eva Pařenicová
ze74 odey^aÍýahpl!Ínýchvolgbníchlístkůzvolena71 hlasy delegátů

- 2. vicepÍezidentpro spolt:Bohumil Rejn€k
ze 73 odevzdanýchplabých volebdch lístkůzvolen 51 hlasy delegátů
- členW pro v-zdě|ávání:
ruDŤ.Kaleřina Říbová
ze 74 odevzdanýchplatnýchvolebnícblís&ůzvolena6l blasy delegátů
. čleovV plo legislatiw: JaroslavHupka
ze 65 odevzdanÍchplatnýchvolebníchlístkůzvo|en46 hlasy delegátů
7. Zvoli|aDisciplinámíkomisive složení:
- př€dseda: JUDr. Pet! Tomatr
ze 74 odevzdanýchplamýchvolebníchlístkůzvolen 5ó hlasy delegátů
. člen:Mgr' Michaela Tichá Madarová
platnýchvolebnichlístkůzvolena58 blasy delegátů
ze 72 odeýzlAÍ|ých
- člen:JUDr. ČeněkŠrubď
ze 72 odevzdanýchplatnýchvo|ebníchlístkůzvolen 48 hlasy delegátů
8. Zvolila Koňt.o}ní
a revizníkomisivesložení:
. předseda:Marek Holub
ze 70 odevzdanýchplatnýchvolebníchlístkůzvolen 41 hlasy delegátů
. čleo:Mgr. Karina Divišová
ze 72 odeyzÁaaýchptafuých
vo|ebníchlístkůzvolena5l htasydelegátů
- čleE:Bohumil vojtek
ze 72 ďevzdaných platnýchvolebníchlístkůzvolen 45 hlasy delegátů
l0. Ukládá W a Radě zabývat se Ďáměty a papomínkami' kteé byly předneseny
v diskusnichpříspěvcích'

jezdeckéfederace
Usneserrischváleooje-dnohlasaě
KoofereocíČeské
v Humoolcidoeó.5.2015

Náwhová komise:
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