
 
Přítomni: A. Pejos, I. Hrdličková, J. Kupka, J. Pour, V. Bohdaský 

Omluveni: - 

1. Došlá pošta 

P. Pejos informoval o písemném potvrzení z Královéhradeckého kraje - přidělení 

dotace na školení rozhodčích a výjezd sportovců na závody do zahraničí. 

2. Plnění úkolů 

Úkoly z minulé schůze splněny, 4. 6. 2014 proběhlo jednání VV ČUS  v Hradci 

Králové. Za KHO se účastnil p. Pejos. Dle sdělení p. Pekaře do konce června 2014 by 

mělo být vyřešeno, zda členem královéhradeckého sdružení ČUS bude VČO nebo 

KHO. Jednání nemohlo být uzavřeno na schůzi 4. 6. 2014, nikdo z VČO nebyl 

přítomen. 

3. Průběh jednání o delimitaci za minulý měsíc 

V měsíci červnu proběhlo další, bohužel jen písemné jednání s předsedkyní VČO ing. 

Gotthardovou. OV VČO nepřijal žádnou z nabídek na společnou schůzi s OV KHO. 

V rámci delimitace odmítá VV VČO finanční vyrovnání drobného majetku. Postupně 

byl pro novou oblast nabídnut následující majetek: soška koně / momentálně není ve 

fyzickém vlastnictví VČO/, notebook Toshiba /zařazen do majetku 1. 1. 2010, 

pořizovací hodnota:19 630Kč/, laserovou tiskárnu XEROX Phaser 3140 /zařazen do 

majetku 13. 12. 2011, pořizovací hodnota:1 443 Kč/  

P Pejos předložil členům OV KHO fakturu na konstrukci zastřešení k mobilním 

boxům, která nebyla v nabídce na prodej boxů:  

 V zápise OV VČO z 7. 1. 2013 je: 

" 12)    OV nabízí k prodeji mobilní boxy. Podmínkou prodeje je prodej všech 20 

boxů jednomu zájemci s nejvyšší nabídkou. Minimální cena byla stanovena na Kč 

100.000,-- za komplet. Zájemci pošlou zapečetěnou obálku s finanční nabídkou na 

adresu sekretáře oblasti. Termín uzávěrky pro podání (doručení) žádostí je stanoven 

na 31.1.2013. Komise pro otvírání obálek: členové OV VčO ČJF + 1 notář." 

Jen cena zastřešení 10 boxů je 88 000 Kč. Prodej boxů byl v zápise OV VČO ze dne 4. 

4. 2013 v bodě 11: 

„ OV bere na vědomí ukončení prodeje 20 ks boxů 

- 15.3.2013 proběhlo za přítomnost právníka otevírání obálek 

- Boxy byly prodány za částku Kč 105.000,-- 

- Při předávání nutno vyhotovit protokol o předání“ 

 

OV KHO počtem 5 hlasů souhlasil s doplněním delimitačního protokolu, který bude 

zaslán p. D. Denkové a ing. L. Gotthardové spolu s kopií faktury na zastřešení boxů.  

 

4. Zprávy z OM KHO 

Nebyly naplněny všechny kategorie, ale mistrovství proběhlo úspěšně, při drezurním 
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mistrovství byly zaznamenány kladné ohlasy jezdců na rozhodčí z Polska. 

Vzhledem k větší finanční náročnosti na zabezpečení cestovního příkazu pro rozhodčí 

z Polska, odsouhlasil OV KHO jednomyslně jednorázový příspěvek na proplacení 

části nákladů na cestu rozhodčích ve výši 1 500 Kč.  

5. Nominace na MČR děti, senioři, junioři 

OV souhlasil s prvními nominacemi na MČR, seznam bude doplněn k 30. 6. 2014 

6. Dotace na talentovanou mládež 

KHO získala příspěvek na talentovanou mládež z ČJF, čerpání příspěvku bude 

upřesněno na příští schůzi.  

7. Plat sekretáře 

OV KHO rozhodl o vyplacení odměny sekretáři oblasti za první čtyři měsíce / leden – 

duben/ ve výši 2 500Kč za měsíc /výdaje oblasti za plat sekretáře budou navýšeny o 

příslušné odvody/ 

8. Různé 

P Pejos upozornil členy OV, že bude nutná schůze OV během měsíce července 

/srpna/, měla by být uzavřena delimitace oblastí.  

Člen ČJF Keprt Emil žádá OV KHO o pomoc při dohledání dokladů, které během 

stěhování ztratil. Dle vlastního sdělení: 

„Jezdil jsem drezury, parkury, military, parkury – S, ST, military S, vozatajské soutěže. V 

roce 1972 jsem složil zkoušky rozhodčího v Rokycanech – proškolování - Rezek: 

několikrát H.K. V roce 1992 těžký úraz, z kterého jsem se léčil spoustu let.“ 

OV se pokusí zajistit doklady, které p. Kerpt musí doložit, aby mohla být obnovena jeho 

jezdecká licence.  

 

 

 

Ve Svobodě nad Úpou dne 26. 6. 2014 

Zapsala Svatava Juhászová 

 


