Zápis z jednání předsednictva Svazu chovatelů českého teplokrevníka, z.s.
ze dne 10.03.2018

Místo jednání: Písek
Datum a čas jednání: 10.03.2018, od 15,00 hod. do 17,00 hod. .
Přítomní:
předsednictvo – JUDr. Ing. J. Staněk, CSc., Ing. R. Zich, Z. Hrnčíř, Ing. J. Malý, Ing.
J. Kreidlová;
RPK – Ing. O. Vondrouš;
garant – Vraná P.;
hosté – M. Kůstková, P. Kříž
tajemnice – Ing. P. Hurtíková.
Nepřítomní:
předsednictvo – J. Chýle, MVDr. J. Lysák, J. Kincl.

Program jednání:
1) Volba zapisovatele
2) Kontrola zápisu ze dne 05.02.2018 v Praze
3) Zpráva o jednání Krajského soudu v Českých Budějovicích k insolvenčnímu návrhu Ing.
J. Holíka
4) Rozhodnutí MZe ČR o rozkladu na nevyplacení dotací za rok 2017
5) Kontrola České plemenářské inspekce
6) Příprava konference
7) Různé

1) Volba zapisovatele:
na zapisovatele byla navržena Ing. P. Hurtíková;
hlasování: Pro: 5, zapisovatelkou byla zvolena Ing. P. Hurtíková.

2) Kontrola zápisu ze zasedání předsednictva ze dne 05.02.2018 v Praze:
byla provedena kontrola zápisu. Bez připomínek.
3) Jednání KS ČB o insolvenčním návrhu Ing. J. Holíka:
jednání o insolvenčním návrhu na svaz proběhlo dne 26.02.2018 na Krajském soudu
v Českých Budějovicích, předseda svazu se tohoto jednání osobně zúčastnil;
předseda podal informace o průběhu, sdělil, že soudkyně by návrh v každém případě
zamítla, a to buď z důvodu, že by odkázala návrh Ing. J. Holíka na občanskoprávní
řízení, a nebo pro jeho neexistenci v případě, že by došlo k jeho úhradě;
pokud by byl odkázán k řešení jako občanskoprávní spor, je pravděpodobné, že by se
Ing. J. Holík odvolal, což by prodloužilo dobu insolvenčního ohrožení SCHČT a s tím
spojenou nemožnost zažádání o dotace;
závěr: s ohledem na možnost čerpání dotací za rok 2018 se navrhuje nárok proplatit;
pro:5, odsouhlaseno;
předseda podal informaci, že 08.03.2018 byl podán nový insolvenční návrh na svaz,
který iniciovala firma JO La Bohéme Zduchovice. Jedná se o dvě faktury v celkové
částce Kč 260 000,-- za finále přehlídky klisen a hříbat a organizační zabezpečení
finále KMK v drezuře, dle insolvenčního návrhu však za ubytování osmi osob na tři
dny v areálu ve Zduchovicích;
předseda pošle vyjádření k soudu, že smlouvy byly uzavřeny za podmínek nápadně
nevýhodných, ve střetu zájmu, protože firma si musela být vědoma, že smlouva
nebyla odsouhlasena předsednictvem svazu. Pro:5, předsednictvo bere na vědomí.
4) Rozhodnutí MZe ČR o rozkladu na nevyplacení dotací za rok 2017
MZe ČR uvedlo jako důvod k nevyplacení dotací podpis neoprávněné osoby na
žádosti, a to K. Růžičky;
toto rozhodnutí je konečné na úrovni správního řízení. Další možností je podání
správní žaloby ke krajskému soudu. Předseda navrhuje její podání, jinak je vyplacení
dotací za rok 2017 nenávratně ztraceno. Pro: 5, podání bylo odsouhlaseno.

5) Kontrola Česká plemenářská inspekce:
Česká plemenářská inspekce provedla šetření v sídle svazu dne 02.02.2018.
Kontrolovala deset bodů na základě zaslaného anonymního podnětu. Zaslala výsledek
kontroly, ve kterém uvedla, že na základě poskytnutých podkladů při kontrole na
místě nebylo prokázáno porušení zákona č. 154/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.

6) Příprava konference
byla podána zpráva o oblastních schůzích a průběhu přípravy konference, která se
uskuteční 26.04.2018 v Humpolci.

7) Podání žádosti o dotaci na vedení PK za 1. čtvrtletí 2018
zpracování a podáním této žádosti se pověřuje Ing. J. Kreidlová. Pro: 5, odsouhlaseno.

8) Novelizace finančního řádu pro rok 2018
zpracováním se pověřuje Ing. J. Kreidlová. Pro: 5, odsouhlaseno.

9) Různé
byl přednesen návrh na opětovně zveřejnění informaci o čísle bankovního účtu, kam je
možno uhradit členské příspěvky na internetových stránkách svazu a časopisu
Jezdectví; Pro: 5: odsouhlaseno
navrhlo se iniciovat jednání se Svazem chovatelů koní Kinských o možnostech
uspořádání KMK;
Pro:5, odsouhlaseno.
začít připravovat podklady pro Ročenku svazu. Pro 5: odsouhlaseno

Hlasování o zápisu: pro:5, zápis byl odsouhlasen.
Zapsala: Ing. P. Hurtíková
Ověřil: JUDr. J. Staněk

