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1.  Plnění úkolů  

Úkoly dané minulou schůzí byly splněny.  

2. Pošta 

- sekretářka seznámila s poštou, která se týkala kategorizace jezdců (informace ke 

kategorizaci i její odložení ), 

-informace ke školení stavitelů, které se bude konat v Hořovicích  13. – 15. 2. 2015, 

z ČUS informace o vyhlášení nejlepšího sportovce, nejlepší cvičitelka, trenérka   

3. Rozpočet 2015 

OV schválil rozpočet oblasti 2015 

4. Plat sekretáře 

- na základě žádosti generálního sekretáře ČJF, souhlasí OV KHO se zveřejněním 

platu sekretáře. Plat sekretáře je 2 875 Kč hrubého, tj. asi 2 450 Kč čistého.   

5. Soustředění 2015 

Královéhradecká oblast přispěje na konání soustředění –uhradí pronájem haly. 

6. Úpravy stanov a všeobecných pravidel 

OV  KHO  rozhodl, že návrh úprav stanov i všeobecných pravidel pošle sekretář 

předsedům jednotlivých oblastí spolu se žádostí o projednání a zaujetí stanoviska na 

nejbližší schůzi OV.  

Návrh na změnu stanov: čl. 9 odst. 9.3 Konference si může vyhradit právo rozhodovat 

k jakékoliv další otázce  - doplnit tento odstavec – podpoří vážnost a akceschopnost 

konference 

7. Vstupenky Lipsko, vyhodnocení nejlepších jezdců 

OV KHO jednomyslně souhlasil s podporou vzdělávání jezdců a rozhodl o věcném 

daru pro nejlepší vyhodnocené jezdce KHO oblasti – jezdci obdrží vstupenku na 

světový pohár v Lipsku. Ti, kteří se nemohou zájezdu zúčastnit, dostanou věcný dar – 

poukaz na nákup zboží od společnosti Equiservis spol. s.r.o.  ve stejné hodnotě – 1 000 

Kč. Mimo to obdrží všichni plaketu. OV KHO zvolil tento typ odměny pro jezdce, 

považuje ho za vhodnější formu odměny. 

Ostatní vstupenky na světový pohár v Lipsku budou rozprodány ostatním zájemcům. 

8. Návrh na školitele KHO 

OV KHO navrhuje jmenovat školitelem pro stavbu parkuru pana Aleka Pejose.  

Doložením kvalifikaci po odborné i pedagogické stránce byl pověřen sekretář oblasti. 

 

  

Zápis č.10  ze schůze OV Královéhradecké oblasti ČJF 

ze dne 15. 1. 2015 



9. Informace z výkonného výboru 

OV se seznámil se zápisem VV ČJF. Více na: 

http://www.cjf.cz/files/stranky/organizace/vykonny-vybor/22.12.%202014.pdf 

 

10. Sportovně technické podmínky pro oblastní mistrovství: 

 

kategorie skoky drezura endurance 
děti Z Z1 Z 
junioři ZL DU Z 

mladí jezdci L* JU L 
senioři L** JD L 

pony 70/80cm P5  

 

 

11. Informace k úpravě stanov klubu-  spolků  

- Spolky mají stanovy, čas k přeregistraci je do r. 2016 –do té doby je nutná úprava 

stanov.  

- kluby registrované jako spolky – za první registraci se v letošním roce poplatek 

neplatí 1 000 Kč, proto je vhodná doba k úpravě stanov nyní. Na webu oblasti 

bude zveřejněn vzor stanov, aby si je jednotlivé subjekty mohly upravit. 

Více v příloze. 

 

12. Různé 

- vyhodnocení nejlepších jezdců – 24. 1. 2015 od 15:00 v hotelu Černigov 

- OV rozhodl, že od roku 2015 bude částečně proplácet cestovní náklady na zasedání 

OV jednotlivým členům výboru 

 

 

Zapsala: Svatava Juhászová 

 

Ve Svobodě nad Úpou 17. 1. 2015 
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