Jihočeská oblast

ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE
Zápis z jednání Konference jihočeské oblasti ČJF
ze dne 20. 2.2015 v Češnovicích
1. Jednání zahájil předseda oblasti ing. Jiří Mayer, seznámil účastníky s programem a kromě
nich přivítal také delegáta VV ČJF ing. J. Metelku. Jednání bylo zahájeno 30 minut po
plánovaném začátku, protože v době zahájení nebyl přítomen dostatek delegátů oprávněný
hlasovat s nadpoloviční většinou hlasů.
2. Volba pracovního předsednictva – zvoleni: ing. Jiří Mayer, Luboš Kozák, ing. Zuzana
Horká, ing. Jana Kreidlová a mgr. Kateřina Hanušová.
3. Volba mandátové a volební komise:
Ing. Vendula Vovsíková, Antonín Husák, Šárka Kolářová
4. Volba návrhové komise:
Doc. ing. Miroslav Maršálek CSc., ing. Hana Civišová, Jan Valenta
5. Mandátová komise oznámila, že v oblasti byly k 31. 12. 2014 evidovány 124 subjekty se
124 hlasy. Přítomno 38 delegátů s 39 /zastoupení s PM/ volebními hlasy a 2 hosté (dle
prezenčních listin). Účast 31 %.
6. Předložený program konference byl schválen.
7. Předseda oblasti ing. Jiří Mayer přednesl zprávu o činnosti za poslední 4 roky, zmínil
největší sportovní úspěchy v rámci oblasti a cíle, které se mu podařilo splnit. Dále přednesl
zprávu o hospodaření. Všichni delegáti obdrželi mailem čerpání rozpočtu 2014.
Ing. Zuzana Horká přednesla zprávu o soustředěních mládeže podporovaných oblastí a na
toto téma se vyjádřil také trenér skokových soustředění Roman Drahota. Luboš Kozák zmínil
sportovní úspěchy jezdců a družstev Jihočeské oblasti v uplynulých letech. Mgr. Kateřina
Hanušová představila koncepci další práce OV v budoucnu, protože celý OV kandidoval do
voleb na další období.
8. Volba počtu členů OV – většinou schválen stávající počet 5 členů OV.
9. Volba předsedy oblasti – veřejnou volbou byl zvolen ing. Jiří Mayer (38 pro, 1 se zdržel).
Volba členů OV – 5 kandidátů: kromě stávajících členů OV kandidovala ještě ing. M.
Marešová. Tajnou volbou byli v prvním kole zvoleni: Luboš Kozák (38 hlasů), ing. Zuzana
Horká (36 hlasů), ing. Jana Kreidlová (37 hlasů), mgr. Kateřina Hanušová (38 hlasů). Ing.
Marešová získala 4 hlasy. Jeden hlasovací lístek byl neplatný.
10. Volba zastupujícího člena Rady ČJF: zvolena mgr. Kateřina Hanušová (38 hlasů)

11. Volba delegátů na Konferenci ČJF – veřejná. Zřejmou většinou zvoleni ing. Jiří Mayer,
Luboš Kozák, ing. Zuzana Horká, ing. Jana Kreidlová, mgr. Kateřina Hanušová, Antonín
Husák a ing. Jiří Kotalík. Jako náhradníci zřejmou většinou zvoleni: Luboš Janovský, Roman
Drahota a ing. Hana Civišová.
12. Na návrh nově zvoleného OV se hlasovalo o kandidátech do voleb při Konferenci ČJF.
Jako kandidáti byli jihočeskou oblastní konferencí zvoleni:
na post prezidenta ČJF ing. Olga Plachá (31 hlas)
na post 1. viceprezidenta pro ekonomiku ing. Eva Pařenicová (34 hlasy)
na post člena VV pro vzdělávání JUDr. Kateřina Říhová (35 hlasů)
na post člena VV pro legislativu Martin Blažek (30 hlasů).
13. Na oblastní konferenci se zřejmou většinou dále odhlasovaly dva úkoly k projednání na
Konferenci ČJF:
a) Zpracování vnitřní směrnice o financování, konkrétně takové, která by VV ukládala
předkládat při rozhodnutí o zakázkách nad 50 000,- Kč alespoň průzkum trhu (min. 3 cenové
nabídky), u zakázek nad 250 000,- Kč potom povinnost klasického výběrového řízení
s předchozím oficiálním zveřejněním výzvy a zadávací dokumentace na webových stránkách
ČJF.
b) Zpracování nových stanov.
14. Diskuse: ing. Metelka vysvětlil postoj VV ke kategorizaci jezdců, postoj skokové komise
vysvětlil přítomný člen komise Roman Drahota; MVDr. Soukal vznesl dotaz, zda by při
každoročních změnách v pravidlech ČJF nemohl být zveřejněn pouze výtah změněných
pravidel, zodpovězeno ing. Metelkou.
15. Usnesení přednesla ing. Hana Civišová. Po upřesnění některých formulací bylo
jednomyslně schváleno.
Zapsala mgr. Kateřina Hanušová, člen OV, dne 23.2. 2015

