Zápis ze schůze č. 5/2015 OV JmO ČJF konané dne 26.5.2015
v Brně na Panské líše
Přítomni – Mgr. Lenka Sekaninová, Daniela Diringerová, Josef Hrabálek, Pavel
Koláček, Richard Novák
Omluvena – Mgr. Iva Trtíková
Host- Ing. Olga Plachá – prezident ČJF
1. Sekretářka Iva Trtíková předložila ke kontrole Přehled o odvodu
licenčních a členských poplatků a Evidenci finančních prostředků.
Nepředložila Peněžní deník – pošle ještě dnes elektronicky všem členům
OV. Sekretářka se z dalšího jednání omluvila z důvodu nemoci a nahlásila
dovolenou od 8.6.do 14.6.
2. OV žádá VV ČJF o podrobný výklad smlouvy s VZP – zda je pojištěn člen
klubu, který není členem ČUS, ale je členem ČJF – úkol nesplněn, trvá .
sekretářka
3. Stále trvá úkol z minulé schůze- sekretářka předloží návrh smluv o
pořádání oblastního mistrovství Sekaninové a to do 29.5.2015.
4. Bylo představeno nové logo Jihomoravské oblasti ČJF, které vyhrálo
výběrové řízení. Autorkou je členka Jihomoravské oblasti ČJF Kateřina
Adamcová – Kusá.
5. OV žádá VV ČJF o manuál k logu ČJF. Které z log má být používáno a zda
může být používáno současně s logem Jihomoravské oblasti ČJF.
6. L.Sekaninová přednesla zprávu a podrobné vyúčtování oblastního
mistrovství v drezuře.
5 sad medailí a trofejí - 4.092,5 sad kokard 1.155,příspěvek pořadateli 10.000,finanční příspěvek OV na výhry 6.000,dárkové poukazy á 500,- Kč - 12 ks - 6.000,5x deky zajištěny sponzorsky Profi Equis
Celkové náklady 27.247,- Kč. Sekretářka zajistí úhrady faktur a všech
závazků z tohoto mistrovství do 10.6. L. Sekaninová bude kontaktovat p.
Pařenicovou 1. víceprezidentku pro ekonomii ohledně správného
proplácení výher na oblastních mistrovstvích.Rozpis oblastního

mistrovství ve skoku- změna STP – sekretářka uveřejní na stránkách. OV
schválil finanční ceny z rozpočtu oblasti pro kategorii seniorů 6.000,- Kč,
pro družstva 12.000,- Kč, poukázky v hodnotě 1.500,- Kč pro každou
kategorii- d, ml.j,st.j,ml.j.,pony. Všechny ceny musí být uvedeny v rozpisu
– vyřídí s pořadatelem J. Hrabálek
7. OV schválil finanční ceny z rozpočtu oblasti pro MJmO ve spřežení
v celkové částce 7.000,- Kč . Jednospřeží 1.500-1.200-800,
Dvojspřeží 1.500-1.200-800. Zástupcem oblasti při předávání bude paní
Sekaninová.
8. Sekretářka oblasti zajistí medaile, trofeje,kokardy, deky na všechny
oblastní mistrovství. Paní Diringerová dodá přesné počty a paní
Sekaninová dodá adresy na jednotlivé dodavatele.
9. OV žádá všechny zájemce o účast na MČR, aby se co nejrychleji přihlásili
garantům disciplin. Sekretářka umístí na web formuláře pro potvrzení
kvalifikací na MČR.
10. Byla představena cenová nabídka firmy Stillus na trika, kšiltovky, mikiny,
bundy s výšivkou či potiskem – vybavení účastníků z Jihomoravské oblasti
ČJF na MČR ve všech disciplínách. Příští schůze OV JmO ČJF rozhodne o
konkrétní objednávce.
11. Zjištění ohledně stolního počítače, který je v majetku Jihomoravské
oblasti ČJF: Firma ACE Design zjistila, že v počítači je vadná grafická karta
ATI RADEON HD 4870. Grafická karta byla vyměněna za ASUS HD 5450
Silent. Po výměně byla provedena profylaxe operačního systému.
Zařízení je otestované, bez závad, výkonově odpovídá běžnému
kancelářskému použití. Cena opravy včetně materiálu bude činit kolem
1000,- Kč.
12. OV ukládá sekretářce neprodleně (nejpozději do 5.6.) nechat ve firmě
ACE Design přeinstalovat všechny programy, které jsou v majetku JmO
ČJF a programy obsahující citlivá data z jejího soukromého počítače do
počítače, který je v majetku JmO ČJF.
13. OV navrhne ve spolupráci s generální sekretářkou ČJF další výběrová
kriteria na sekretářku oblasti.
14. Pan Pořízka vrátil kolečko pro měření trati předsedkyni Lence
Sekaninové. V současné době se nachází na Panské líše.

15. Všechny úkoly vyplývající z tohoto zápisu zašle zvlášť mailem p.
Diringerová sekretářce.
Vyhotovil: Daniela Diringerová
Zkontroloval: Lenka Sekaninová

