Zápis z jednání předsednictva Svazu chovatelů českého teplokrevníka, z.s
ze dne 12.07.2018
Místo jednání: Písek
Datum a čas jednání: 12.07.2018, od 15,00 hod. do 17,00 hod. .
Přítomní:




předsednictvo – Z. Hrnčíř, Ing. J. Malý, J. Chýle, P. Vraná, Ing. J. Kreidlová;
garant oblasti – Ing. O. Vondrouš;
tajemnice – Ing. P. Hurtíková.

Nepřítomní:


předsednictvo – PhDr. A. Reinbergerová, JUDr. J. Staněk, CSc., Mgr. K. Hanušová,
Ing. R. Zich.

Program jednání:
1) Kontrola zápisu
2) Finanční situace svazu
3) Informace o jednání s představiteli ASCHK ČR, z.s.
4) Plánované akce na zbývající část roku 2018 a jejich finanční krytí
5) Kontrola OSSZ

Volba zapisovatele:


zapisovatelkou navržena Ing. P. Hurtíková. Pro: 5, zvolena.

1) Kontrola zápisu:


byla provedena kontrola zápisu ze dne 28.06.18. Bez připomínek.

2) Finanční situace svazu:


Ing. P. Hurtíková podala informaci o stavu bankovního účtu ke dni 12.07.2018 a
nastínila výdaje, které lze očekávat do konce roku 2018. Předsednictvo bere na
vědomí.

3) Informace o jednání s představiteli ASCHK ČR, z.s.:







byla podána informace J. Chýlem o jednání, které svolal tajemník ASCHK ČR, z.s. na
04.07.2018, za předsednictvo SCHČT se ho zúčastnil JUDr. J. Staněk, J. Chýle a
garant oblasti L. Kozák;
hlavním účelem tohoto jednání bylo zahájení testu hřebců;
byla navržena hodnotitelská komise (Ing. J. Ptáček, J. Chýle, Ing. L. Mamica), která
byla na tomto jedná schválena, o čemž byl pořízen zápis. Za několik dní bylo všechno
bohužel jinak, prý na základě rozhodnutí prezídia ASCHK ČR, z.s. . Přitom v této
době k zasedání prezídia nedošlo;
závěr: členové předsednictva obětovali den svého času, náklady spojené s dopravou na
toto jednání, aby byly závěry z tohoto jednání jednostranně zrušeny. Tento postup
považuje předsednictvo za velmi nestandardní. Bude nutno vyvolat jednání s ASCHK
ČR, která je svazem svazů, tedy právnických osob, a vyjasnit si rozsah pravomocí
mezi SCHČT a ASCHK, z.s. . Dle informací od tajemníka ASCHK ČR, má být tato
problematika řešena samostatnou smlouvou, což je standardní postup s ostatními
svazy. Pro:5, návrh na vyvolání jednání byl odsouhlasen.

4) Plánované akce na zbývající část roku 2018 a jejich finanční krytí:


svaz se bude spolupodílet na organizování akcí, které bude ASCHK ČR, z.s. finančně
zastřešovat. Konkrétní postup bude projednán s prezidiem ASCHK ČR, z.s.. Seznam
akcí zajistí Ing. J. Kreidlová. Termín: do týdne. Ing. J. Malý se bude spolupodílet na
organizaci výstavy koní ČT, která se bude konat v Pardubicích. V tomto ohledu již
byla započata jednání s paní K. Mandysovou. Pro:5, návrh byl odsouhlasen.

5) Kontrola OSSZ Písek


Ing. P. Hurtíková podala informaci, že byla provedena kontrola OSSZ Písek bez
výhrad ze strany OSSZ Písek.

Hlasování o zápisu: Pro:5, zápis byl odsouhlasen.
Zapsala: Ing. P. Hurtíková

