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

Omluveni: - 

 

 

 

1.  Plnění úkolů 

P. Pejos má připraveno vyúčtování soustředění pro talentovanou mládeţ. 

2. Příprava na sestavení sportovního kalendáře 2015 

Dne 3. 11. 2014 v Černoţicích v motelu Arkus se uskuteční schůzka pořadatelů 

závodů.  Pozvánka byla zaslána i klubům, které jsou členy VČO, ale jejich klub je na 

území KHO, aby mohl být sestaven společný sportovní kalendář. OV KHO 

odsouhlasil příspěvek 100 Kč na cestu schůzi pořadatelů. Kalendář bude po schůzce 

poslán VČO s důrazem na OM a ţádostí, aby subjekty VČO respektovaly termíny 

KHO, snaţily se svými závody, pořádané v jiné územní působnosti, nenarušovaly 

termíny KHO.   

3. Zvýšení členských příspěvků 

Předseda OV KHO p. Pejos informoval o jednání Rady ČJF 24. 9. 2014 o nutnosti 

zvýšit členské příspěvky pro rok 2015 a další roky z 100 Kč na 500 Kč pro všechny 

členy ČJF od 18 let. Podkladem pro zvýšení je dokument „Státní podpora sportu pro 

rok 2015“ V tomto dokumentu je dána zásada, ţe dotaci MŠMT přizná subjektům, 

které splnily podmínku „výběr členských příspěvků v minimální výši pro děti a 

mládeţ 100 Kč a pro seniory 500 Kč. 

Zatím se jedná o návrh, který okamţitě Česká unie sportu / naše zastřešující 

organizace / rozporovala, v současné době MŠMT dala tento návrh pouze jako 

doporučující pro rok 2015. Předpokládá se, ţe v roce 2016 bude návrh MŠMT 

změněn. 

OV KHO navrhuje zaslat dopis všem subjektům v Královéhradecké oblasti s ţádostí o 

vyjádření se k této problematice. Členové OV se shodli, ţe nemohou o takto závaţném 

rozhodnutí, které můţe vést ke sníţení členské základny, rozhodnout bez vědomí 

členů KHO 

4. Návrh připomínek ke stanovám, pravidlům ČJF 

OV KHO navrhuje změnu Všeobecných  pravidel čl. N9 Národní soutěţe, odst. 3 

V případě, ţe se závody mají konat na území jiné oblasti, musí pořadatel před schválením 

rozpisu projednat navrhovaný termín konání závodů s OV oblasti, kde se mají závody konat. 

Pokud se na termínu nedohodnou, rozhoduje s konečnou platností OV oblasti, v jejíţ územní 

působnosti se závody konají. 

Návrh na změnu stanov: 

čl. 10 – Rada - povinnosti 

úprava čl.10.2.12 

Doplnit: Zvolit náhradního člena výkonného výboru disciplinární komise a kontrolní 

 

Zápis č. 8 ze schůze OV Královéhradecké oblasti ČJF 

ze dne 30. 10. 2014 



komise z členů, kteří řádně kandidovali na celostátní konferenci ČJF. 

Dále OV KHO navrhuje člena revizní komise: Zdenu Motyginovou 

5. Příspěvek na činnost klubům KHO 

OV KHO rozhodl o prodlouţení podání ţádostí o příspěvek na činnost do 15. 11. 2014 

6. Různé 

OV do příští schůze OV KHO připraví návrhy na termíny, místo i lektory na 

soustředění 2015.  

7. Zájezd do Lipska 

OV KHO pořádá v měsíci lednu 2015 zájezd na světový skokový pohár do Lipska. 

Cena vstupenky asi 1 000 Kč, doprava přibliţně 600 – podle počtu účastníků. Lístky a 

dopravu zajistí p. Pejos. 

 

 

Ve Svobodě nad Úpou dne 1. 11. 2014 

Zapsala Svatava Juhászová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Žádost o finanční příspěvek na činnost  

 

Ţadatelem o příspěvek mohou být právnické i fyzické osoby 

 

I. Identifikační údaje žadatele o dotaci nebo příspěvek 

 

A: V případě, ţe ţadatelem je právnická osoba 

 

Registrovaný 

název 

 

Sídlo organizace  

Adresa organizace  

IČ, DIČ  

Bankovní spojení  

 

 

B: V případě, ţe ţadatelem je fyzická osoba  

 

Jméno a příjmení  

Datum narození  

Adresa místa trvalého bydliště  

Bankovní spojení  

  



 

 

 

 


