
 

  

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

  
Program 

1. Plnění úkolů z minulého zasedání. 
2. Došlá pošta od minulého zasedání. 
3. Informace z Rady ČJF 

4. Vyplacení příspěvků z projektů 
5. 2. konference tělovýchovy a sportu v Královéhradeckém kraji   

6. Schůzka pořadatelů závodů  
7. ZZVJ ve Svobodě nad Úpou. 
8. Různé 

 
 

1. Plnění úkolů z minulého zasedání. 
Úkoly z minulé zasedání byly splněny. 
2. Došlá pošta od minulého zasedání. 

- upozornění od pana Blažka – kalendář závodů je otevřen k přihlašování 
- informace od pana Kunzla o přidělení finanční částky 30 000,- na projekty, podmínky 

přidělení dotace 
3. Informace z Rady ČJF 

Na Radě ČJF byl schválen provizorní rozpočet pro rok 2018, dále zde byl dán návrh na 

zřízení oblastí jako pobočných spolků. Tento návrh měla ve svém návrhu stanov zpracována 
Královéhradecká oblast. 

 
4. Vyplacení příspěvků z projektů 

OV KHO schválil vyplacení příspěvků pro talentovanou mládež takto. Eva Vavříková – 

10 000,-Kč, z toho 5 000,-jako příspěvek na MČR, 5 000,- příspěvek na účast na 
mezinárodních závodech - drezura. Veronika Špačková 5 000,- jako příspěvek na účast na 

MČR skoky, Adéla Juhászová 5 000,- na účast na závodech ve vytrvalosti. 
 

5. 2. konference tělovýchovy a sportu v Královéhradeckém kraji   

OV KHO schválil zástupce na konferenci o sportu  konané 7. 11. 2018 Krajským úřadem 
Královéhradeckého kraje v Hradci Králové. Za OV KHO byl nominován Jaromír Pour a 

Václav Bohdaský.   
 
6. Schůzka pořadatelů závodů  

OV KHO projednal  a zkonstatoval, že schůzka pořadatelů závodů pro rok 2019 není 
vzhledem k JIS nutná.  

 
 
7. ZZVJ ve Svobodě nad Úpou. 

OV KHO jmenoval komisi na ZZVJ ve Svobodě nad Úpou dne 28. 10. 2018 ve složení: 
hlavní komisař Alek Pejos, komisaři: Ila Hrdličková, Václav Bohdaský. 
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8. Různé  
- OV KHO konstatuje, že účetnictví ČJF centrály se stále potýká s velkým skluzem při 

účtování nákladových položek jednotlivých oblastí, dodnes není jasné, zda je uzavřené 
účetnictví z roku 2016, v jakém stavu je účetnictví z roku 2017, komunikace a ekonomické 
informace z centrály do oblastí jsou špatné, téměř nulové. OV KHO žádá VV ČJF o 

projednání v radě ČJF aby  oblasti opět měly vlastní podúčty a účtovali své náklady tak jako 
před změnou v roce 2014.  

- OV KHO - po zkušenostech s proplácením  komisařů ZZVJ  letošního roku  navrhuje 
možnost dvou plateb za ZZVJ - jednak přes účet JIS, tak i hotově při konaní ZZVJ. 
- OV KHO - schválil finanční částku ve výši 3000,-Kč za rok za pronájem místnosti pro 

zasedání OV KHO.  
- OV KHO -  Projednal termín navržený VV ČJF ke konání  celostátní konference 

(březen  2019) tento návrh považuje za naprosto nevhodný a v rozporu se stanovami ČJF, 
z  důvodů, že  určitě nebude hotová uzávěrka a vyúčtování roku 2018, vzhledem ke 
skutečnosti, že konference bude volební, měla by být předložena zpracovaná kompletní účetní 

sestava.                                                                                                                                        - 
OV KHO - navrhuje změnu stanov v čl. 9 odst. 9.2.3. zvolit a odvolat prezidenta, doplnit další 

článek: volit a odvolat členy výkonného výboru.  Návrhem této změny dojde k demokratické 
úpravě stanov našeho spolku, zamezí se klientelismu, který po celé toto volební období 
předváděl VV v čele s prezidentem.    

  
 

 
 

Ve Svobodě nad Úpou dne 1. 11. 2018 
Zapsala Svatava Juhászová 

 

 

 

 

 

 

 


