Zápis z jednání
oblastního výboru ČJF – karlovarská oblast
č. 5/2021
Den konání
Místo konání
Čas
Přítomnost členů OV

21.9.2021
JS Gabrielka – Stráň
Od 18,00
Do 20,00
Eva Šimáčková
Ing. Gabriela Valeriánová
Mgr. Tomáš Kavka
Vladislava Fenclová
Ondřej Nágr
Daniela Donthová
Martin Šíma

Přítomnost hostů
Přítomnost dalších osob
Vít Čmolík sekretář oblasti
Prezenční listina přítomných osob netvoří přílohu tohoto zápisu

Přítomna
Přítomna
Přítomen
omluvena
Přítomen
Přítomna
Přítomen
Přítomen

Program jednání:
1.
Schválení programu jednání:
2.
Zpráva předsedkyně OV z jednání funkcionářů ČJF
3.
Informace sekretáře o schůzce sekretářů
4.
Příprava konference a zajištění programu s kandidáty na prezidenta ČJF
5
Schválení odznaku, proplacení OCM, doplňků k obdélníku
6.
Změna STP OM pony a drezura, deky na OM
7..
Různé
Průběh jednání a přijatá usnesení:
1.
Navržený program
OV schvaluje navržený program.
Usnesení
č.1 5/1/21
hlasování
Pro:6
Proti:0
Zdržel se:0
Porada funkcionářů ČJF
2.
2.1.
Informace o schůzkách podala předsedkyně včetně Rady ČJF oblasti EŠ
2.2.
Informace o schůzce ke změně stanov (EŠ)
2.3.
Informace ze schůzky komise k investicím ČJF (GV)
Usnesení
OV bere informace na vědomí a pověřuje EŠ a GV k jednání a schvaluje
č.2 5/2/21
doporučené změny Stanov ČJF.
hlasování
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se 0
Informace sekretáře oblasti o schůzce sekretářů:
3.
Sekretář oblasti informoval OV o on-line schůzce sekretářů, kde se představil
nový generální sekretář ČJF ing. Kuklík a všichni pracovníci sekretariátu.
Byla konstatována pochvala Heleně Richterové a Janu Štvánovi za jejich
pohotové reakce při řešení problémů. Podal info ke konferenci ČJF a dalších
záležitostech týkajících se chodu ČJF.
Usnesení
OV KO ČJF souhlasí s pochvalou sekretariátu při řešení problémů
č.3 4/3/21
Hlasování
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
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4.

Usnesení
č.5.4/21
hlasování
5.

Usnesení
č.5.5/21
hlasování
5.1.

hlasování
6.

Příprava konference oblasti – dne 29.9.2021 18,00 ve Stráni
Řízením schůze pověřena ing. Valeriánová
Bude provedena úprava programu jednání z důvodu příjezdu kandidátů na
prezidenta ČJF:
Zahájení a volba komisí
Zpráva o činnosti, hospodaření, aktivitách do konce roku a sportovních
úspěších (vedoucí ekip MČR), seznámení s kandidáty na presidenty ČJF,
Dotazy z pléna na kandidáty, volba delegátů na konferenci ČJF, odměny
členům oblasti, diskuse, usnesení a závěr
Navrhne konferenci oblasti, aby doporučila, že konference ČJF bude volební
OV schvaluje změnu programu konference a návrh na volební
konferenci ČJF 13. října 2021 předložit ke schválení konferenci oblasti
Pro:6
Proti:0
Zdržel se:0
Schválení OV
Na základě splnění podmínek k udělení stříbrného odznaku byl tento
v drezuře navržen Robertu Čapkovi (zaslal sekretář KO ČJF na sekretariát)
Bylo projednáno uhrazení doplňků k obdélníku (JS Gabrielka) 6788.10 Kč
Na základě požadavků byla provedena změna STP pony
8-10 let ZP, 11-13 let ZLP, 11-16 let L*P (zde pro kat S+A a kat. B)
STP drezura u družstev mohou všichni účastníci družstva jet úlohu DUA/2020
a není podmínkou absolvování soutěže DD/2020
Bylo projednáno doporučení do kursu rozhodčích Tereza Michálková S+D,
Lukáš Kovář S – oba Pegas Děpoltovice, garant Jaromíra Nachtigalová
OV zajistí deky pro vítěze OM, které budou předány na OM pony
OV souhlasí s proplacením OCM všestrannosti (11 700,-Kč)
OV souhlasí s proplacením licence ČUS Karlovy Vary pro rok 2021
Schvaluje zakoupení dárkového koše pro Janu Kumičíkovou při příležitosti
životního jubilea a pozvání na konferenci oblasti (zajistí sekretář KO ČJF)
OV souhlasí s udělením výk. odznaku, se změnou STP pony a družstva
drezura, proplacením OCM a doplňku k obdélníku, dárkového koše a
licence ČUS Karl. Vary a účasti jmenovaných na kurzu rozhodčích
Pro: 6
Proti:0
Zdržel se:0
Úkoly
Zpracovat metodiku pro OCM v letošním roce a návrh čerpání
Členové OV budou informováni před konferencí a metodika zaslána na
sekretariát ČJF
Ing. Valeriánová zpracuje rozpočet KO ČJF, byl dodán rozpočet ČJF – úkol
trvá z minulých schůzí OV
Úkol: zpracovat metodiku OCM – a Zpracování návrhu rozpočtu KO ČJF
– ing. Valeriánová
Pro: 6
Proti:0
Zdržel se:0
Rúzné
Kurs rozhodčích společně s instruktory a trenéry je připraven
v Akreditovaném středisku JA SOŠ Mariánské Lázně - zahájení 9.10.2021
Sekretář KO ČJF osloví subjekty a zjistí zájem o ZZVJ, podle počtu
uchazečů bude určen termín, místo a komise
Zapsal: Vít Čmolík, sekretář KO ČJF
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