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Místo:
Přítomni:

Tlumaěov
dle prezenění listiny

Program konference: uveden v příloze

Průběh jednání: dle programu

1) Konference byla zahájena s půl hodinovým zpoždéním, protože v čase plánovaného zabájení nebyla
přítomna nadpoloviční většina pozvaných delegátů. Poté konferenci zahájila a hosty přivítala předsedkyně

oblasti Ing. Eva Mentlíková. Jako zástupci ČrF se dostavily Ing. Vladimíra Pospíšilová a Sylvie Boušková.

2) Předložený program konference s přesunutím bodu ,,Diskuse" před přestávku na oběd byl jednohlasně

schválený.

3) Bylo zvoleno pracovní předsednictvo složené ze ělenů stávajícího OV a sekreáře oblasti. Vedením
konference byla pověřena stávající předsedkyně oblasti Ing. Eva Mentlíková.

4) Byly zvoleny pracovní komise v následujícím složení:

- mandátová a volební - Palečková Eva, Ing. Lhotáková Vladimíra, Mašek Petr.

- návrhová - Mgr. Jáchimová Věra, RédlováIva,Ing. Kolmanová Ivana

5) Byly předneseny následýicí zprávy za uplynulé volební období:

- o ěinnosti a hospodaření OV - Ing. Mentlíková Eva

- o ěinnosti a qýsledcích v oblasti sportu - Hanáková Jana

6) Zprávamandátové komise - na konferenci bylo pozváno 117 delegátu splatným roáodovacím hlasem.

Dostavilo se 36 delegátů, což představovalo celkem 30,77%io. Z toho vypl;ývalo, že pro kladnou volbu bylo
zapořebí 19 hlasů (nadpoloviční většina přítomných delegátů).

7) V rámci diskuse vystoupili následující delegáti:
- Kodadová Michaela - představila svou práci v oblasti jezdecké disciplíny pony

- Hermann Petr _ uvedl problémy s údržbou členské základny subjektů při rušení členství a
nekomunikace v této záležitosti s ČJF

- Štyctr Miroslav _ navázal na předchozí příspěvek pana Hermanna atéž zdtramil horši komunikaci

- MVDr. Kri,igerová Heda - žádá o zveřejnění rozpočtu oblasti s konkrétními částkami a jeho ěerpání

během roku
_ Mgr. Jáchimová Věra - nehodlá již pokračovat ve spolupráci s orgány Čm v oblasti pojištění z dŮvodu

špátne (žádné) komunikace s ČJF a žádá o zrušení všech svých kontaktů s touto ěinností souvisejících.
Ďále požádala o vysvětlení důvodú pro založení ČJF s.r.o. Vysvětlení podala zástupkyně ČJF tng.

Vladimíra Pospíšilová

8) Konferencejednohlasně odsouhlasila počet ělenů nového oŮlastního v}boru v poětu pět ělenŮ.

g) Vedoucí konference vysvětlila přítomným delegátům následující způsob volby předsedy a ČlenŮ OV,
odpovídající novému Jednacímu a volebnímu řádu.konference oblastí.

l0) po představení se Ing.'Mentlíkové Jako jediného kandidáta na funkci předsedy OV byla provedena volba,

kde byla zvolena v prvním kole s počtem 21 hlasů (58,33%),
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l1) Následně byli představeni kandidáti nl ělenyPJ, které vybraliT]Tá tT_9::9P,,j*:
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il,hlasů (86,1l%), Hanáková
tól\ ý^l^l^-,; rr:^r.^^t. 1-1 lrlacfr í§R ??o/^\ n Smolík Radek 31 hlasůffi; 1r;-ňi(;;iďr;:iodudoua úchaeň 2l,hlasů (58,33%ý.a smolík Radek 31 hlasů

(86,11%). r preosávenlrrn t*aiaáto- |r.a volbami nebyly zplénavalesenY ŽÍdné dotazY,

12) Konference nakonec jednomyslně odsouhlasila členy nově zvoleného oV jako delegátY na konferenci Črr,

Jako náhradníci byli zvoleni Ing. Paleěek Jan a MVDr. Kriigerová Heda,

13)Správnostvolebpotvrdilamandátováavolebníkomise.

14) předsedkyně návrhové komise Mgr. Jáchimová Věra přednesla návrh usnesení konference, kteqý bYl

j ednohlasně schválený.

15) V ávěru konference poděkovala Ing. Mentlíkováodstupujícim et9nŮm_ dosavadního oV za'dobrou Práci

v uplynulém volebním období. ZérŠveřtpoděkovala všem delegátům a lostum zahladký PrŮběh jednání a

voleb, popřála novému oV hodně zdaru v.leho nastávající Činnosti a konferenci ukoněila,

V pruběhu konference bylo zprosředků oblasti poslrytnuto úěastníkům oběerstvení

Ověření ápisu:

předseda oblasti:

Ing. Eva Mentlíková

Návrhová komise:

Mgr. Věra Jáchimová

Iva Rédlová

Ing. Ivana Kolmanová


