Zápis z jednání Oblastního výboru Zlínské oblasti ČJF
ze dne 5.11. 2016
Přítomni: ing. J. Balaštík, L. Daňková, M. Sehnalová, Mgr. S. Zemanová
Za komise: H. Chmelová, ing.J.Podrápská, ing. P. Galatík
Hosté:

J. Podrápská, p. Bičanová, L. Kovářová, E. Tesařová

Program:
1. Zpráva ze zasedání Rady ČJF 1.11. 2016
2. Galavečer v Holešově
3. Různé
1) Zpráva ze zasedání Rady ČJF – viz web ČJF – ing. Balaštík
- byly vysvětleny a upřesněny kompetence jednotlivých orgánů ČJF – zvláště Rady ČJF
- došlo k upřesnění nových Stanov ČJF - připomínky z Konference ZO byly zapracovány do
dokumentu
- právní subjektivitu ZO pro sponzorské finance si oblast vyřeší dle Občanského zákoníku – viz
diskuze na Konferenci ZO
- systém JIS – proběhlo školení ZO 5.11.2016 v Hulíně
- opět připomínkována nepřehlednost financování oblastí – bude vytvořen nový tiskopis na rozpočet
a celý rok 2016 se přepracuje.
- účetní uzávěrku musí osobně podepisovat předsedové oblastí!!
- čerpání dotací na r. 2016 – podmínky nebyly včas určeny, ZO z ČJF dostane zpětně 40 tisíc na
jarní skokové soustředění 2016
3) Příprava galavečera v Holešově
- získána finanční dotace od kraje ve výši 40 tisíc Kč
- od dalších sponzorů 50 tisíc Kč (v hotovosti + věcných darech): Svět koně, TH Troubecká, firma
Drcman, p. K. Foretníková – bude rozděleno mezi nejúspěšnější jezdce
- firma Bukefalos věnuje do tomboly jezdecké sedlo
- komise si připraví video-projekci za svou disciplínu
- generálka proběhne 18.11.2016 v 17 hod. v Holešově
- oddíly mají k dispozici prezentační nástěnky na chodbách nutné objednat u sekretáře
- na stolech budou připraveny programy večera
- VIP hosté - dle požadavků oddílů - jsou pozváni
- zahájení v 18. hod. – prosíme o dochvilnost
- prodej lístků do tomboly – po vyhodnocení Ligy
- program obohatí i taneční vystoupení, country a kankán
4) Různé
- OVZO připraví podmínky pro čerpání dotací na r. 2017
- OVZO odsouhlasil navýšení platu sekretářky na 9 000 Kč měsíčně od roku 2017
- byl odsouhlasen celoroční příspěvek 3 000 Kč za práci pro oblast pro členy OV a vedoucí komisí
- na základě výzvy ing. Pařenicové byly navrženy: odměny reprezentantům oblasti, členům OV a
předsedům komisí za celoroční práci a pro Voltiž Drago za pořádání MČR ve voltiži.
- ZO vznáší dotaz na VV ČJF ohledně přidělování dotací z MŠMT na r. 2016 na talentovanou
mládež
- ZO žádá o upřesnění a jednoznačný výklad praktického provádění ZZVJ – části bezpečný pohyb
po jízdárně
Zapsala: Mgr. Stanislava Zemanová

