Zápis z jednání Oblastního výboru Zlínské oblasti ČJF
ze dne 2.5. 2017

Přítomni:
Omluveni:
Za komise:
Hosté:

ing. J. Balaštík, L. Daňková, J. Holub, M. Sehnalová,
ing. P. Rydval, Mgr. S. Zemanová
H. Chmelová, ing. J.Podrápská
J. Podrápská,

Program:
1. Zpráva předsedy ZO
2. Oblastní mistrovství
3. Různé
1) Zpráva předsedy ZO
- předseda ZO informoval o jednání Rady ČJF
- v rámci výběrového řízení na GS byl vybrán Ing. Jaroslav Kunzl
- všechny oblastmi navržené projekty byly schváleny a zařazeny do rozpočtu ČJF
- navýšení mzdy sekretáře ZO na úroveň jiných sekretářů
- předseda informoval o jednání VV ČJF
- Mgr. Stanislava Zemanová – schválena jako školitel pro skoky
- Jana Holá – schválena jako školitel pro stavbu parkurů
- ZO byla schválena dotace ze Zlínského Kraje na pořádání Oblastního mistrovství a soustředění
- budou průběžně vyfakturovány náklady na pořádání soustředění dle jednotlivých schválených
kapitol
- poděkování za kvalitní soustředění před ZZVJ a celý průběh ZZVJ v Přerově
2) Oblastní mistrovství
- OV výbor zajistí pro umístěné: floty, medaile, pro vítěze šerpu a deku, dále odsouhlasil odměnu
pro první tři umístěné ve výši 2000/1500/1000 Kč. Pro soutěže pony zajistí pro všechny floty, pro
první tři umístěné medaile, šerpy, plakety poukaz na jezdecké potřeby v hodnotě 1200/1000/800 Kč
a pro vítěze deku. Příspěvek pořadateli za jeden závodní den 3500,- Kč.
3) Různé
- předpokládaný termín galavečera ZO je druhá polovina listopadu - odporu přislíbil: Svět koní,
Bukefalos, Troubecká hospodářská, VK Drcman, Kooperativa
- zajistit vhodného fotografa na Oblastní mistrovství i na galavečer
- OV schválil příspěvek na zapůjčení časomíry SŠHS ve výši 2000,- Kč
- upozornění pro všechny, kteří přepravují koně na závody: je nutné, aby všichni přepravci měli
doklad o školení na přepravu zvířat.
- ZZVJ se připravuje v Bzenci 9.9.2017 – soustředění k ZZVJ 7.-8.9.2017

Zapsala: Marie Sehnalová

