Zápis ze schůze Oblastního výboru JMO ČJF

3/2015
20. 4. 2015

Počet stran:
Přítomni: Lenka Sekaninová, Richard Novák, Josef Hrabálek, Pavel Koláček, Daniela Diringerová, Iva
Trtíková
Hosté: Ludmila Šedá
Omluveni:
Neomluveni:

Program jednání
1.

Předání oblasti
Přítomni: Josef Trojanec, Iva Trtíková, Lenka Sekaninová, Richard Novák, Ludmila Šedá
Nepřítomni: Ema Jančářová – omluvena mailem den před konáním
Předávací protokol je přílohou zápisu. P. Josef Trojanec předal pouze drobný majetek. Počítač,
který měla ve správě slečna Ema Jančářová a fungoval ještě při jejím předávání v prosinci, kdy si
jej chtěla ponechat pro svoje potřeby, byl předán nefunkční a to tak, že byly provedeny zásahy do
hardweru PC, kdy není možno k PC připojit ani obrazovku. OV rozhodl o jeho předání na fy ACE
Design, která zkontroluje jeho stav co do funkčnosti i do softwarového obsahu.
Na požadavek na předání dokumentace se p. Josef Trojanec vyjádřil, že nemá žádnou dokumentaci,
která by se týkala jeho činnosti ve funkci předsedy oblasti, i když tuto funkci vykonával cca 30 let
ani dokumentaci týkající se činnosti JmO.
Požadovaná evidence členské základny za předchozí roky, na základě které by bylo možné mimo
jiné zkontrolovat odvádění členských příspěvků, nebyla p. Josefem Trojancem ani slečnou Emou
Jančářovou předána.
Paní Lenka Sekaninová se spojila se slečnou Emou Jančářovou telefonicky. Slečna Ema Jančářová
oznámila, že veškerou dokumentaci týkající se JmO včetně evidence členské základny včetně roku
2014 skartovala a nemá u sebe žádné doklady k předání nové sekretářce nebo oblastnímu výboru.
Předávací protokol je přílohou zápisu a společně se zápisem OV JmO bude předán KRK ČJF
k dalšímu posouzení. OV pověřuje paní Lenku Sekaninovou, aby na radě 22.4. projednala situaci
v JMO při předávání, neboť měla proběhnout revize hospodaření JmO za dobu působnosti slečny
Emy Jančářové, která dodnes není hotova. Paní Lenka Sekaninová požádá Radu o návrh řešení,
neboť jak ze strany p. Josefa Trojance, tak i slečny Emy Jančářové se jedná o hrubé porušení
povinností člena ČJF. Navíc slečna Ema Jančářová byla za tuto činnost odměňována na základě
dohody o pracovní činnosti.
Byl vytvořen předávací protokol ve dvou vyhotoveních.
Budou vytvořeny protokoly o zapůjčení vybavení na subjekty.

2.

Sportovní komise
OV schválil složení sportovní komise. Sekretář uveřejní kontakty na jednotlivé garanty na www
stránkách oblasti.
OV projednal a schválil zápis sportovní komise. Sekretář uveřejní zápis na www stránkách oblasti.
OV bude jmenovat vedoucí ekipy jednotlivých disciplín na MČR, finanční rozpočet bude doplněn
po dopracování.
STP oblastních mistrovství byly schváleny.
Sekretář vyvěsí STP pro MJmO všech disciplín, které dodala p. Daniela Diringerová
prostřednictvím sportovní komise.

Sekretář vypracuje smlouvy na pořádání MJMO s pořadateli. Výbor JmO zajišťuje sponzory na
věcné odměny pro oblastní mistrovství JmO - se sponzory budou vypracovány smlouvy.
OV projednal návrh, aby část dotací na pořádání MJMO nebyla příspěvkem pro pořadatele ale byla
odměnou pro 1-3 umístěné. Ceny předá vítězům zástupce OV. Finanční příspěvek pro pořadatele na
den bude 5000,- na technické zabezpečení, pořadatel může vybírat startovné. Finanční ceny a dary
do soutěží poskytne OV ze svého rozpočtu. Tyto ceny budou uveřejněny v rozpise. Poháry, madaile
a kokardy dodá OV JmO, který osloví více firem s poptávkou na toto zboží.
Medaile budou za OV JMO předávány následovně:
Drezůra pan Josef Hrabálek
Skoky pan Richard Novák
Všestrannost paní Daniela Diringerová
Spřežení paní Daniela Diringerová
Vytrvalost pan Josef Hrabálek
Paravoltiž paní Lenka Sekaninová
3.

ZZVJ
Komisaři a pořadatelé ZZVJ budou vypláceni přes bankovní účet, v případě, že účet nemají, budou
vypláceni složenkou.
Bylo schváleno vyplacení komisařů ZZVJ, které se uskutečnily ve Vyškově dne 18.4.2015
Komise 24.4. Mikulov: Trojanec, Koláček, Pořízka

4.

Komise propagační
Soutěž logo JMO bude prodloužena do 30.4.2015. Po tomto termínu vybere OV vítěze.

5.

Různé
Proběhla diskuze ohledně předloženého návrhu rozpočtu ČJF na rok 2015. Jedním z bodů
rozpočtu je výdaj dotace z MŠMT na talentovanou mládež (ř. 109 rozpočtu), v částce 3215 tis.,
které nejsou rozděleny na oblasti ale zůstávají v centrálním rozpočtu. Výbor JmO žádá o sdělení, na
co jsou tyto dotace používány, když s mládeží pracují pouze oblasti.
OV JMO nesouhlasí s kategorizací jezdců v žádné disciplině. Kategorizace nejsou dobře
zpracovány a ve výsledku by znamenaly snížení zájmů o jezdecký sport. Jedinou potřebnou
kategorizací je rozdělení amatérských a profesionálních sportovců (popř. podmínky účasti
sportovců s výkonností ST a vyšší v nižších soutěžích) ale podmínky této kategorizace nebyly
předloženy.
Materiály pro radu ČJF 22.4.2015. Paní Sekaninová přednese návrh změny rozpočtu ČJF na rok
2015, ve kterém žádáme výrazně více posílit finance pro oblasti, neboť na oblastech se odehrává
největší podíl činnosti členů ČJF. Veškeré výdaje oblastí (a to včetně mzdových nákladů) totiž
představují pouze 18 % celkových výdajů ČJF. Za takových podmínek nemohou oblasti vyvíjet
téměř žádné aktivity a už vůbec ne podporovat rozvoj jezdeckého sportu. Navrhujeme ponechat pro
oblasti 90 – 100% veškerých příjmů z licenčních příspěvků a to členů, oddílů i koní.

Na sekretáře p. Trtíkovou byl vznesen dotaz, zda odevzdávala (tak jak je uvedeno v její pracovní
smlouvě) měsíčně přehledy příjmů a výdajů ke kontrole OV a odesílala je včetně odvodu
financí na ČJF. Dle jejího vyjádření tyto přehledy nejsou zpracovány ani odeslány, neboť ze strany
ČJF byl termín pro posunut za celé čtvrtletí až na konce dubna. Tyto informace ovšem nepotvrdila
p. Denková. Přehled za leden i spolu s finančním převodem a doklady měl být odveden do 10.2. a
doklady za 2 a 3/15 do 10.4.2014. Dále bylo zjištěno, že vybranou finanční hotovost za 1-3/2015,
tak jak jí bylo uloženo na předchozím jednání OV, neuložila na bankovní účet ČJF (jedná se o
částku cca 200 tis. Kč). Tato částka byla po několika urgencích uložena na bankovní účet až
17.4.2015. K dnešnímu dni není dokončena evidence databáze členské základny pro rok 2015 ani
účetní doklady zadány do EFIPRA. Tato práce bude dokončena do čtvrtka 23.4. a spolu s doklady a
notebookem bude předána ke kontrole ekonomické komisi. Poté budou doklady předány na ČJF.
Rozpočet oblasti na rok 2015 bude zpracován až po kontrole podkladů.
Sekretář bude provádět úhrady faktur a veškeré výdaje na základě schválení OV a to na schůzi OV
nebo písemně mailem.
Kontrola úkolů
Byla provedena změna podpisových oprávnění pro bankovní účet JmO – Sekaninová, Trtíková
Hrabálek.
Školení stavitelů – pan Koláček osloví Roberta Smékala, navrhne termín školení do konce května.
Podmínky školení dodá do konce března. Termín zatím nenalezen - předpoklad podzim 2015.
Aktualizace stavitelů parkuru pan Koláček. Vytvoření seznamu rozhodčích JMO – tabulka
v excelu, opravit tabulku na federaci (aktuální rozhodčích). Seznam vytvořen, tabulka bude
dopracována. Protože nejsou doklady o provedených doškolováních rozhodčích a stavitelů za
předchozí období neboť slečna Jančářová nedoplnila údaje do databáze ČJF a podklady dle jejího
vyjádření skartovala, nelze zjistit aktuální stav proškolených rozhodčích.

Vypracovala: Iva Trtíková
Schválila: Lenka Sekaninová

