Zápis ze schůze OV JmO – Brno – Panská lícha 12.12.2017
přítomni: Daniela Diringerová, Josef Hrabálek, Pavel Koláček, Richard Novák, Mgr. Lenka
Sekaninová, Zuzana Zvěřinová

1. Schválen program schůze, a kontrola zápisu z minulého OV.
2. OV schválil navržená kalendář závodů na rok 2018. O OM žádal vždy jen jeden subjekt,
nebylo nutné vybírat. Menší nejasnosti vyřeší sekretářka se subjekty.
Pořadatel JK Mikulov bude upozorněn, že pokud bude i v příštím roce rušit závody, nebude
mu odpuštěn poplatek za zrušení, která činí 2.000,-/závody.
O zajištění ZZVJ zažádali pouze JK Panská lícha (duben, říjen) a JSK Vyškov (duben), který by
chtěl ZZVJ v Boškůvkách. Jelikož je to nové místo, OV ustanovil J. Hrabálka kontrolou areálu.
Až po jeho zprávě bude toto ZZVJ odsouhlaseno nebo zamítnuto. Nikdo jiný o ZZVJ
nepožádal.
3. Příspěvek na MČR voltiž. Veškeré příspěvky budou proplaceny klubu, stejně jako v loňském
roce. Jsou určeny jako příspěvek pro umístěné na MČR, ale jejich případné proplacení nebo
využití si vyřeší klub interně.
4. OV projednal ekonomickou situaci oblasti. Již chybí proplatit pouze příspěvky za MČR. Jejich
proplacení bylo pozdrženo z důvodu nejasností se způsobem proplacení. Všem, kteří mají
na příspěvek nárok, bylo toto již oznámeno emailem. Sekretářka dostala teprve cca
polovinu formulářů a faktur. Těm, kteří ještě nic neposlali, toto připomene. Je potřeba
dodat formuláře nebo faktury do konce roku, jinak nárok na příspěvek zaniká. Z důvodu
Vánočních svátků je termín stanoven na 19.12.2017. Pokud budou proplaceny všechny
příspěvky, bude oblast čerpat menší část peněz z rezervy minulých let.
5. Galavečer oblasti:

byly projednány a schváleny navržená jména na ocenění. Chybí jména v
disciplíně paravoltiž a spřežení. Tyto navrhovaní budou schváleni per rollam, jakmile je
sekretářka obdrží od garantů disciplín. O výkonnostní o čestné odznaky zažádá sekretářka
v Praze. Sekretářka ještě osloví garanty pro výběr nejlepších koní.

byly schváleny všechny organizační věci, které byly navrženy

prodej vstupenek bude, z provozních důvodů, zahájen po novém roce
6. OV projednal informace od K. Říhové, ohledně plánování vzdělávacích akcích na oblasti.
Sekretářka odpoví na email.
7. Rozpočet 2018 zatím není možné zpracovávat, protože zatím nejsou žádné informace z VV.
8. OV se okrajově zabýval oblastní projektovou podporou. Zatím nejsou k dokumentu žádné
další podrobnosti, nelze tedy udělat plán. Tento dokument bude ještě projednávám na
Radě ČJF, která bude až 14.12.2017. Jakmile bude dokument schválen a dodány podrobné
informace, OV udělá plán akcí a zašle ho ke schválení.
9. Předsedkyně oblasti informovala o SCM. Jsou zde nejasnosti ohledně přihlašování jezdců.
Někteří jezdci byli přihlášeni, aniž by o tom oblast věděla.
10. OV projednal informace o JIS.

Per Rollam:
1. OV schválil způsob výběru oceněných na oblastním galavečeru.

Zapsal: Zuzana Zvěřinová
Odsouhlasil: Mgr. Lenka Sekaninová

