Zápis z jednání Oblastního výboru Zlínské oblasti ČJF
ze dne 13.12. 2016
Přítomni:

ing. J. Balaštík, L. Daňková, Josef Holub, ing. Petr Rydval,
M. Sehnalová,
Omluveni:
Mgr. S. Zemanová
Za komise: H. Chmelová, ing.J.Podrápská, ing. P. Galatík, S, Horáková

Program:
1. Zpráva ze zasedání Rady ČJF 6.12. 2016
2. Galavečer v Holešově
3. Různé
1) Zpráva ze zasedání Rady ČJF – viz web ČJF – ing. Balaštík
- Rada ČJF schvaluje dočerpání již schválených a probíhajících projektů oblastí předložených v
roce 2016 v prvním čtvrtletí roku 2017
- schvaluje mimořádné odměny sekretářům za více práce při přecházení na nový Jezdecký
Informační Systém.
- schvaluje navýšení příspěvků na mezinárodní závody
- zamítá příspěvek pro Voltiž Drago na pořádání MČR ve voltiži 2016
- schvaluje příspěvek pro subjekt ve kterém se připravují reprezentanti (dětí, junioři a ml. jezdci)
- schvaluji příspěvek na tal. mládež pro oblasti za rok 2016 ve stejné výši jako v roce 2015
- schvaluje nový dokument na sestavení, čerpání a průběžné vyhodnocování rozpočtu oblastí a ČJF
- informace KRK o proběhlé kontrole hospodaření oblastí – Pražská oblast se kontroly nezúčastnila
3) Galavečer v Holešově
- Vyúčtování dotace Zlínského kraje do 15.12.2016. Vyúčtování je připravené. 14.12 bude předané
na krajský úřad a následně doplněno o čísla dokladů. Nejpozději do 16.12.2016
- návrh na příští rok zvýšit cenu za vstupné a dát na stoly občerstvení
4) Různé
- OV souhlasí s přijetím subjektu Linda Křenovská – živnostenský list
- požádat o možnost měření pony i pro inspektory chovu koní
- seznámení s návrhem doškolování instruktorů a trenérů, které bude povinné od roku 2020
- skoková komise zajistí soustředění dětí, juniorů a ml. jezdců v Tlumačově
- byl odsouhlasen celoroční příspěvek 3 000 Kč za práci pro oblast pro členy OV a vedoucí komisí
Jmenovitě pro ing, Josef Balaštík, Josef Holub, Lucie Daňková, ing. Petr Rydval, Mgr, Stanislava
Zemanová, Hana Chmenová, ing, Jana Podrapská, Simona Horáková

Zapsala: Marie Sehnalová

