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

27.10.2021
JS Gabrielka – Stráň
Od 17,00
Do 21,00

Přítomnost členů OV

Eva Šimáčková
Ing. Gabriela Valeriánová
Mgr. Tomáš Kavka
Vladislava Fenclová
Ondřej Nágr
Daniela Donthová
Martin Šíma
Přítomnost hostů
Radek Rouč – prezident
ČJF
Přítomnost dalších osob
Vít Čmolík sekretář oblasti
Prezenční listina přítomných osob netvoří přílohu tohoto zápisu

Přítomna
Přítomna
Přítomen
Přítomna
omluven
Přítomna
Přítomen
Přítomen od 18,00 h.
Přítomen

Program jednání:
1.
Schválení programu jednání:
2.
Zpráva předsedkyně OV a delegátů z konference ČJF
3.
Informace sekretáře o korespondenci a fakturách za MČR
4.
Příprava a schválení čerpání dotace na talentovanou mládež - OCM
5.
Příprava kalendáře 2022, oslovení subjektů a schůzka ke kalendáři ČJF
6.
Různé
Průběh jednání a přijatá usnesení:
1.
Navržený program
OV schvaluje navržený program.
Usnesení
č.1 6/1/21
hlasování
Pro:6
Proti:0
Zdržel se:0
Konference ČJF
2.
2.1.
Informaci podali delegáti konference.
Na základě jednání na konferenci OV dnes navštívil prezident ČJF p. Radek
Rouč.
OV bere informace na vědomí
hlasování
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se 0
Informace sekretáře oblasti:
3.
Sekretář oblasti informoval OV o zaslaných podkladech pro fakturaci za
částečné krytí nákladů za přípravu a účast na MČR.
Dále upozornil na výzvu k přihlášení do SCM a otevření kalendáře ČJF pro
rok 2022. Požádal o včasné zasílání faktur.
Zadání ZZVJ do JIS – 7.11.2021 včetně komise: Hlavní komisař Vít Čmolík,
komisaři E.Šimáčková, T.Kavka
Usnesení
OV KO ČJF bere na vědomí informaci sekretáře KO ČJF a na základě
č.2 6/3/21
schválení ze dne 13.4.2021 souhlasí s proplacením faktur za MČR
Hlasování
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
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4.

Usnesení
č.3 6.4/21
hlasování
5.

Usnesení
č.4 6..5/21
hlasování
5.1.

Úkol:
hlasování
6.

Příprava a schválení čerpání prostředků – OCM
Ing. Valeriánová předložila návrh na čerpání těchto prostředků. OV pověřil p.
Čmolíka jako administrátora celé akce a bude zpracována tabulka, podle níž
se rozdělí stejná částka pro jednotlivé jezdce, kteří vystaví přes subjekt
fakturu. Bude učiněn dotaz na sekretariát ČJF ohledně citace..
OV schvaluje
Předložený návrh čerpání prostředků určených pro OCM a pověřuje
sekretáře oblasti k vypracování tabulky pro čerpání zbylých prostředků
Pro:6
Proti:0
Zdržel se:0
Příprava Kalendáře ČJF 2022
Byl otevřen kalendář závodů v JIS, všechny subjekty mohou vkládat závody.
OV vyzývá subjekty, aby zadaly závody včas a na email sekretáře zaslaly
požadavky na konání OM v roce 2022.
Na příští rok OV schvaluje zakoupení dek, pohárů, medailí a šerp na OM
OV schvaluje
S oslovením subjektů přes email ke vložení závodů 2022. Zakoupení dek pro
vítěze OM všech kategorií, včetně medailí, pohárů a šerp pro rok 2022.
Pro: 6
Proti:0
Zdržel se:0
Úkoly
Zpracovat metodiku pro OCM v letošním roce a návrh čerpání - splněno
Členové OV byli informováni metodika bude zaslána na sekretariát ČJF
Ing. Valeriánová zpracuje rozpočet KO ČJF 2021, byl dodán rozpočet ČJF –
úkol trvá z minulých schůzí OV a již i návrh rozpočtu na rok 2022
Úkol: Zpracování návrhu rozpočtu KO ČJF – ing. Valeriánová
Pro: 6
Proti:0
Zdržel se:0
Rúzné
Na schůzi se dostavil zvolený prezident ČJF p.Radek Rouč (mandát od
27.11.2021) a diskutoval se členy OV o chodu ČJF, komisí, rady ČJF a
nastínil jeho stanovisko k řízení ČJF.
Hvořil o kompetencích komisí, Rady ČJF, sportovně technických podmínkách
a kvalifikacích na MČR, o komunikaci s oblastmi. Dotkl se SCM a OCM a
chce, aby jezdecký sport šel dopředu. Zmínil se o vzdělávání a diskutoval
s OV o jeho nápravě. Hovořil o rozpočtu ČJF a jeho čerpání a tvorbě.
Dotknul se Českého poháru, Národního poháru a Mistrovství a nákladech.
Požádal členy OV o připomínky k práci a VV
Připomínky k práci a VV
- ekonomika oblastí, rozpočet a rovné podmínky pro všechny oblasti pro OM
- sjednocení poplatků na MČR
- zpracovat nový dokument vzdělávání ČJF
- zprůhlednit zápisy z VV a Rady, kde někdy je problematické najít souvislost
- zda bude možnost čerpání prostředků podle oblastní projektové podpory
- připomínky k pravidlům
Zapsal: Vít Čmolík, sekretář KO ČJF
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