Zápis ze schůze OV JmO – Brno – Panská lícha 26.9.2016
přítomni: Daniela Diringerová, Josef Hrabálek, Pavel Koláček, Mgr. Lenka Sekaninová, Zuzana
Zvěřinová
omluveni: Richard Novák
1. Kontrola zápisu z minulého OV – vše vyřešeno.
2. Sekretářka a předsedkyně OV informovali o kontrole KRK, která proběhne v Praze.
3. Sekretářka informovala o stavu hospodaření oblasti.
Chybí 3 platby za trička z MČR.
Chybí vrácené podepsané smlouvy na OM Mikulov. Sekretářka toto již 4x urgovala. OV
rozhodl, že pokud nebudou dodány do 15.10. nebudou proplaceny.
OV schválil navržený rozpočet na rok 2016 (schůze 22.2.2016).
4. OV projednal změny stanov.
5. OV projednal organizace oblastní konference. Bude objednáno občerstvení v ceně cca
100,-/osoba. OV schválil návrh usnesení na oblastní konferenci.
6. OV projednal dodané zprávy od vedoucích ekip z MČR. Všechny správy odsouhlasil.
Sekretářka je uveřejní na webu oblasti a zařídí úhradu příspěvku vedoucím ekip. Příspěvky
úspěšným jezdcům budou schváleny až po proběhnutí všem MČR.
7. OV schválil pravidla pro půjčování nové časomíry. Časomíra je uskladněna na Panské líše, a
odpovídá za ni J. Hrabálek. Časomíra bude zapůjčena oproti podpisu, a oproti podpisu bude
i vrácena, a to do 3 dní od konce závodů. Případné škody uhradí vypůjčitel, a to v plné výši.
Požadavky na půjčení nahlaste již při tvorbě kalendáře.
8. OV projednal pořádání galavečera 2017. Předběžný termín je určen na 4.2. nebo 11.2.2017
místo se teprve hledá. Uvítáme všechny návrhy, kde by se mohl konat. Kapacita sálu by
měla být 300 osob. Dále uvítáme všechny, kteří by chtěli pomoci s organizací.
9. OV schválil žádost Ing. D. Kuřitkové o zvýšení kvalifikace na národní rozhodčí v disciplíně
všestrannost. Sekretářka zařídí předání schválené žádosti.
10. OV projednal tvorba sportovního kalendáře pro rok 2017. Zájemci o pořádání závodů
v příštím roce, pošlou sekretářce termíny závodů, a to do 8.11.2016. Zároveň uveďte i
žádosti o OM. Schůzka se bude konat 11.11.2016 od 18.00 hod v salonku restaurace Panská
lícha.
11. OV jmenoval komisaře na ZZVJ.
ZZVJ Panská lícha 15.10.2016 – hl. komisař: D. Kuřitková, komisaři: J. Hrabálek, M.
Gašparová
ZZVJ Mikulov 16.10.2016 – hl. komisař: P. Koláček, komisaři: I. Kružíková, A. Vetišková
12. OV znovu projednal kategorizaci v disciplíně skoky, dle emailu od manažera komise skoky.
OV stále s kategorizací nesouhlasí. Dle názoru OV je tento návrh pro pořadatele silně omezující a
v podmínkách JMO povede k tomu, že někteří pořadatelé se omezí pouze na hobby závody.

Zapsal: Zuzana Zvěřinová
Odsouhlasil: Mgr. Lenka Sekaninová

