Zápis ze schůze OV JmO – Brno – Panská lícha 31.10.2018
přítomni: Daniela Diringerová, Josef Hrabálek, Pavel Koláček, Richard Novák, Mgr. Lenka
Sekaninová, Zuzana Zvěřinová

1. Schválen program schůze, a kontrola zápisu z minulé schůze OV.
2. Předsedkyně oblasti předala informace z poslední Rady ČJF
 schválené navýšení zdrojů oblastních rozpočtů, s podmínkou min. 50% vyčerpat na
talentovanou mládež
 změny textací v Jednacím a volebním řádu konference oblasti
 schválení klíče na stanovení počtu delegátů na volební konferenci ČJF a plánovaný
termín konference
3. Sekretářka informovala o schůzce sekretářů oblastí
 výplaty odměn za MČR budou vypláceny subjektům na základě smlouvy. Subjekt
následně zajistí proplacení svým členům.
 nesrovnalosti a jejich náprava v čerpání rozpočtu, v programu Xaverius
4. OV doporučuje všechny pořadatele, kteří si zažádali o NDP – TJ Pegas (Moravany), JSK
Vyškov (Nemojanský mlýn), JK Panská lícha. Sekretářka pošle odpověď drezurní komisi.
5. Schůzka pořadatelů závodů byla naplánována na 4.12.2018, od 18.30 hod. na Panské líše.
Sekretářka informuje všechny letošní pořadatele a uveřejní informaci na webu oblasti.
6. OV schválil osvobození od poplatku za zrušené závody – JK Mikulov, JS Dumaz – pořadatelé
podali žádost, a zrušení závodů řádně zdůvodnili.
7. OV schválil dodatečné zařazení závodů do kalendáře – Sobotovice 11.11.2018.
8. OV projednal inventuru majetku. Sekretářka zajistí stav majetku umístěného R. Smékala, a
odpis nefunkčních věci. Opravy si zajistí držitelé majetku sami. Sekretářce předloží doklady
o opravách k proplacení.
9. OV schválil způsob výběru oceněných na galavečeru oblasti. Sekretářka zajistí dodání
konkrétních jmen ke schválení. Dále schválil seznam jmen pro udělení čestných odznaků.
Sekretářka zašle seznam ke schválení VV.
10. OV schválil předběžnou výši výher v Jihomoravské jezdecké lize. Konkrétní výše cen bude
schválena na další schůzi OV, pro schůzce se sponzorem ligy.
11. OV schválil výši odměn za umístění na MČR v disciplínách skoky, drezura, všestrannost,
spřežení, vytrvalost, reining, pony, viz níže. Jezdci v kategoriích do 18 let, mají odměnu
navýšenou o 100%.
 1. místo – 5.000, 2. místo – 4.000, 3. místo – 3.000, 4. místo – 2.000, 5. místo – 1.000,Pro voltiž schválil OV odměnu za umístění bez navýšení.
Za paravoltiž obdrží každý 5.000,- na koně, který se zúčastnil MČR, bez dalších příspěvků na
umístění.

OV dále schválil příspěvky za účast na MČR, a to 1.000,- na každého koně. Jezdci do 18 let,
mají odměnu navýšenu o 100%.
Odměny budou proplaceny subjektům, kde jsou jezdci registrováni a to na základně smluv.
Subjekt následně zajistí proplacení svým členům.
Per Rollam:
1. OV schválil konání ZZVJ spřežení, 11.11.2018 v Ladné. Komisaři J. Trojanec (hlavní), C.
Pořízka, P. Koláček.
2. OV schválil dodatečné zařazení závodů do kalendáře - 28.10.2018 Sobotovice.

Zapsal: Zuzana Zvěřinová
Odsouhlasil: Mgr. Lenka Sekaninová

