Zápis ze schůze OV JmO – Brno – Panská lícha 27.3.2018
přítomni: Daniela Diringerová, Josef Hrabálek, Pavel Koláček, Richard Novák, Mgr. Lenka
Sekaninová, Zuzana Zvěřinová
hosté: M. Holub

1. Schválen program schůze, a kontrola zápisu z minulého OV.
2. M. Holub přednesl zprávy z KRK a odpovídal na otázky členů OV.
Členové OV diskutovali o současném stavu ČJF. Neustálá změna na postu účetní vede
k absolutnímu chaosu v ekonomice (do dnešního dne nebyly vyřešeny požadavky naší paní
sekretářky k proplacení odměn za MČR, pozdní úhrady faktur, ztráty zaslaných podkladů
atd.). Výběrové řízení externí účetní firmy se zdá OV jako optimální řešení. Bylo
diskutováno odstoupení viceprezidenta pro ekonomiku pana Ladislava Duba a jeho
možného nástupce.
Problematika financování JIS – bylo diskutováno nekontrolované chaotické čerpání peněz
od začátku projektu. Navrhujme neinvestovat v roce 2018 do rozvoje systému a dodělat
všechny práce, které jsou ve smlouvě s firmou OLC a které byly řádně zaplaceny.
Dále OV diskutoval o OPP, které bohužel neměly žádné finanční mantinely a ve finále byly
ve většinové míře zrušeny, přestože byli dohodnuti čeští a zahraniční trenéři, zamluveny
jízdárny atd.
OV je pro zveřejnění zpráv KRK, které byly předloženy Radě ČJF.
3. OV schválil STP a výhry OM. Technické zabezpečení OM zůstává 5.000,-/den. Organizátor
vystaví fakturu a pošle sekretářce oblasti.
4. Komisaři ZZVJ – Boškůvky – J. Trojanec (hlavní), C. Pořízka, J. Hrabálek
Panská lícha – D. Kuřitková (hlavní), A. Vetišková, E. Sobotková
Hrubšice – D. Kuřitková (hlavní), J. Hrabálek, I. Schützová
5. OV schválil konání refreshingu stavitelů parkurů. Měl by se konat 22.4.2018 v Brně – Veveří,
lektor R. Smékal. Sekretářka zažádá o schválení VV.
6. Sekretářka informovala členy OV o momentálním stavu čerpání rozpočtu včetně OPP.
V rámci OPP chybí vyúčtování na dvě akce pořádané JK DiANNA Sobotovice, které se konali
na konci ledna a začátkem února. OV rozhodl, že pokud pořadatel neodevzdá vyúčtování do
3.4.2018 tyto akce nebudou proplaceny.
7. OV neschválil proplacení příspěvku na FEI školení S. Fialové – pro: 0, proti 2, zdržel se: 3
8. OV navrhuje na kandidáta do VV Kláru Šalkovou.
9. Sekretářka informovala členy OV o stavu licencí JMO v letošním roce.
10. Podrobnosti JJL nebyly projednány, a budou přesunuty na příští schůzi OV.
11. OV schválil postup při zadávání a rušení oficiálních závodů v letošním roce, takto:
bezdůvodné zrušení závodů – 2.000,- (v souladu se sazebníkem poplatků ČJF)
zrušení závodů z objektivních důvodů (po schválené žádosti na OV) – 0,přidání závodů do kalendáře – 0,-

Per Rollam:
1. OV schválil členství subjektu – Stáj Rhea Dešná, z.s.
2. OV neschválil příspěvek na výhry na Pony cup JK DiANNA Sobotovice
3. OV schválil opravený, předběžný rozpočet oblasti

Zapsal: Zuzana Zvěřinová
Odsouhlasil: Mgr. Lenka Sekaninová

