Zápis z konference Zlínské oblasti ČJF
konané v Hulíně, dne 14. 10. 2016
Přítomni:
Zástupci ČJF:
Hosté:

Delegáti ZO dle prezenční listiny
JUDr. Kateřina Říhová
Dle prezenční listiny

1) Konferenci zahájil předseda ZO ČJF ing. Josef Balaštík. Přivítal delegáty konference, včetně
hostů: JUDr. Kateřinu Říhovou z ČJF a další - viz prezenční listina
2) Volební konferenci řídil místopředseda OVZO ing. Petr Rydval, který seznámil delegáty
s programem konference a konstatoval, že počet přítomných je 27, hostů je 12.
Delegáti hlasováním aklamací schválili:
- program konference
- pracovní předsednictvo (ing. Balaštík, ing. Rydval, J. Holub, L. Daňková, Mgr. Zemanová)
- jednací a volební řád
Delegáti byli obeznámeni s formou diskuze na základě přihlášení - zvednutím ruky.
3) Delegáti aklamací zvolili komisi:
- mandátovou a volební ve složení: Simona Horáková, Jana Podrápská, PharmDr. Stanislava
Mrhálková (26 pro, 1 se zdržel hlasování)
4) Delegáti aklamací zvolili komisi:
- návrhovou ve složení: ing. Milan Skýpala, ing. Jana Podrápská, Šárka Veselská (26 pro, 1 se
zdržel hlasování)
5) Předseda oblasti přednesl zprávu o činnosti ZO:
- poděkování OV ZO za práci v proběhlém období
- pozvání na galavečer do Holešova
- nedostatky Stanov ČJF
- nutnost právní osobnosti oblastí – bez právní osobnosti nelze čerpat krajské dotace ani příspěvky
od sponzorů. Umožnit oblastem samostatné hospodaření oblasti s oblastním účtem.
- nevhodný systém volby členů do VV ČJF
- kategorizace jezdců a dopad na menší závody v oblastech
6) Zprávu o hospodaření přednesla p. Sehnalová
- 90 klubů, 311 seniorů s licencí, 110 juniorů s licencí, 405 sportovních koní, 1010 platících členů +
12 na živnost
- přehled příjmů a výdajů za rok 2015 a 2016 obdržel každý delegát konference
-nepřehlednost stavu oblastního účtu, nevíme kolik peněz je oblasti, pracné kontrolování s
rozpočtem hospodaření. Záměrem ČJF je odvod všech peněz na účet ČJF a oblastem přidělit nějaký
průměr. Pro samostatné financování Zlínské oblasti a Středomoravské jezdecké ligy bude
nejjednodušší založit nový spolek.
7) Zprávu mandátové komise přednesla PharmDr. Stanislava Mrhálková
- zpráva mandátové a volební komise o usnášeníschopnosti konference: z 90 řádně
evidovaných subjektů ZO je přítomno 27 zástupců s hlasem rozhodovacím a konference je
usnášeníschopná po půl hodinové přestávce.

8) Proběhla volba delegátů na konferenci ČJF dne 16.11.2016 v Nymburku.
Aklamací byli zvoleni: Ing. Josef Balaštík – 25 hl., ing. Petr Galatík– 25 hl., Marie Sehnalová – 25
hl., Mgr. Stanislava Zemanová – 25 hl.
náhradníci: ing Petr Rydval. Lucie Daňková, Josef Holub (27 hl.)
9) Ing. Jana Podrápská přednesla návrh usnesení konference ZO ČJF:
- delegáti volební konference ZO návrh usnesení odsouhlasili (27 hl. z 27).
Usnesení je přílohou.
10) Diskuze:
- ing. Petr Galatík navrhl zřízení samostatného spolku s právní osobností v oblasti a tím možnost
získávání sponzorských financí, čerpání na projekty….(myšlenku svým příspěvkem podpořil i ing.
P. Rydval, ing. J. Balaštík)
- ing. M. Theimer – stanovy mají mnoho nedostatků, včetně svolání stávající konference, rozpad
pony komise, zápisy z VV ČJF nedostatečné, cílená likvidace p. Denkové?…….
- p. Sehnalová – financování přes ČJF zakrývá dlužníky z jiných oblastí
- p. Podrápská – tlak na ČJF vytvořit pobočný spolek s vlastní právní osobností a do té doby než se
to zrealizuje založit samostatný spolek (podpořil i ing. Theimer, ing. Skypala)
- dotaz na JUDr. Říhovou na skutečné kompetence jednotlivých orgánů ČJF (VV, Rada, konference)
- rozprava ke stanovám a možnost vyřešení rozporů v nich
- ing. P. Galatík - návrh na revizi financí ČJF a odvody z oblastí
- jednohlasné odmítnutí kategorizace jezdců
11) Konferenci ukončil ing. P Rydval a závěru konference se ujal i předseda Zlínské oblasti ČJF
ing. Josef Balaštík. Poděkoval přítomným za účast a popřál mnoho úspěchů v nadcházející sezóně.
Zapsala: Mgr. Stanislava Zemanová

