Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. (SCHČT)
IČ 60161370

Zápis z jednání předsednictva Svazu chovatelů českého teplokrevníka, z.s.,
Místo jednání předsednictva: Velký Rybník
Datum a čas jednání: 22. 12.2016, od 15,00 hodin
Přítomni: předsednictvo - Ing. Rostislav Zich, Zdeněk Hrnčíř, Ing. Jaroslav Malý, Jan Chýle, Ing. Jana
Kreidlová, garanti oblastí - Luboš Kozák, Otakar Vondrouš, Zdeněk Babor, Ing. Petr Rydval, tajemnice
Ing. Markéta Nováková
Omluveni: JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc., Karel Růžička, Petra Vraná, Karel Růžička ml.
Nepřítomni: MVDr. Josef Lysák, Josef Kincl, Ing. Jiří Holík
Zahájení: Ing. Rostislav Zich přivítal přítomné, proběhlo sdělení a odsouhlasení programu jednání
Hlasování o zapisovateli a ověřovateli – zapisovatel: navržena Ing.Markéta Nováková, ověřovatel –
Ing. Jana Kreidlová. Zvoleny JEDNOHLASNĚ.
Program jednání:
1) Projednání postupů pana Karla Růžičky jako místopředsedy SCHČT
2) Oblastní členské schůze SCHČT v roce 2017
3) Návrh změn ve Stanovách SCHČT
4) Odsouhlasení dopisu ČSOB
5) Zaměstnanci SCHČT
6) Odsouhlasení předání seznamu členů garantům jednotlivých oblastí
7) Dotace v roce 2016, rozdělení příspěvků chovatelům koní ČT
8) Výše členských příspěvků 2017
9) Sazebník poplatků na rok 2017
10) Tisková zpráva k Jihlavě
11) Akce 2017
Hlasování PRO 4 – PROTI 0 -ZDRŽEL SE 1
1) Projednání postupů pana Karla Růžičky jako místopředsedy SCHČT.
Vzhledem k nepřítomnosti p.K.Růžičky nebyl tento bod projednáván.
2) Oblastní členské schůze SCHČT v roce 2017
Předsednictvo dává pokyn garantům oblastí ke svolání oblastních členských schůzí. Závazné
termíny:
-

všechny oblastní schůze proběhnou do konce února 2017
garanti oblastí potvrdí svolání oblastních schůzí do 10.1.2017 (místo a datum konání)
do 15. 1. 2017 bude zveřejněna kompletní informace o termínech a programu oblastních
schůzí na webových stránkách svazct.cz a budou obesláni jednotliví členové (min.30 dnů
před termínem konání schůze)
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-

oblastní (dílčí) členské schůze proběhnou v oblastech: *Plzeňský a Karlovarský kraj, *
Liberecký a Ústecký kraj, * kraj Praha, * Středočeský kraj, * Jihočeský kraj + Vysočina, *
Pardubický a Královehradecký kraj, * Moravskoslezský kraj, * jihomoravský kraj,
* olomoucký + zlínský kraj
počet delegátů na územní schůze a konferenci bude stanoven podle počtu členů svazu
klíčem 1 delegát : 10 řádných členů (rozhodující termín pro stanovení celkového počtu
řádných členů je 31. 12. 2016)

Předsednictvo následně v řádném termínu svolá českou územní schůzi a poté konferenci,
na které bude zvolen předseda svazu.
3) Návrh změn ve Stanovách SCHČT
Závěr: do 31.1.2017 bude zveřejněn na oficiálních stránkách www.svazct.cz k připomínkování
návrh nového znění Stanov Svazu chovatelů českého teplokrevníka, z.s. – připomínky řádných
členů je možné zasílat emailem na info@svazct.cz nebo předat písemně na oblastních
schůzích.
4) Dopis ČSOB
Předsednictvo souhlasí s opětovným odesláním dopisu ČSOB – týkající se žádosti o nový
podpisový vzor pověřeného člena předsednictva – Ing.Rostislava Zicha.
5) Zaměstnanci SCHČT
- Neplatnost výpovědi Ing.M.Novákové: předsednictvo prohlašuje, že zrušení pracovního
poměru Ing.Markétě Novákové ze dne 20.12.2016 předané Miloslavem Perníčkem JE
NEPLATNÉ, protože „konference“ konaná 7.12.2016 byla Rozhodčí komisí SCHČT a
předsednictvem SCHČT zrušena, a proto i orgány SCHČT zvolené na této konferenci nejsou
řádně zvoleny. Jimi provedená právní jednání jsou proto neplatná. Pracovní poměr nadále
trvá.
- Projednání docházky a nespolupráce s předsednictvem SCHČT účetní Zdeňky Pavelkové –
předsednictvo pověřuje vyřízením Ing. Rostislava Zicha.
6) Odsouhlasení předání seznamu členů SCHČT z roku 2016 garantům jednotlivých oblastí.
Přítomným garantům jednotlivých oblastí byly tyto seznamy předány v písemné podobě, byl
oboustranně podepsán předávací protokol. Garantům ostatních oblastí budou seznamy
předány na příštím jednání předsednictva SCHČT nebo je možno je vyzvednout v kanceláři
SCHČT.
7) Dotace v roce 2016, rozdělení příspěvků chovatelům koní ČT
Bohužel k tomuto bodu jednání, i přes opakovanou výzvu, nebyly poskytnuty podklady
bývalým předsednictvem SCHČT, není možno projednat.

8) Výše členských příspěvků 2017 - předsednictvo navrhuje shodně s rokem 2016 – schválení
jejich výše proběhne v souladu s platnými stanovami na konferenci 2017.
9) Sazebník poplatků na rok 2017 – předsednictvo schvaluje poplatky ve shodné výši s rokem
2016.
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10) Tisková zpráva SCHČT
Předsednictvo schvaluje tiskovou zprávu SCHČT, která dementuje „Oficiální tiskovou zprávu“
k oblastním schůzím, územním schůzím a konferenci svolané Karlem Růžičkou na 7.12.2016
do Jihlavy vydanou dne 12.12.2016 bývalým předsednictvem SCHČT.
11) Kalendář akcí SCHČT pro rok 2017 – za účelem jeho sestavení předsednictvo vyzve oba
hodnotitele SCHČT (Ing.J.Holíka a Ing.R.Klose) k jednání a během ledna vypracuje konečnou
podobu Kalendáře akcí SCHČT na rok 2017.
HLASOVÁNÍ O ZÁPISU: SCHVÁLEN JEDNOHLASNĚ

Ve Velkém Rybníku dne 22.12.2016

zapsala Ing. Markéta Nováková

Ověřila: Ing.Jana Kreidlová
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