Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s., U Hřebčince 479, 397 01 Písek – Budějovické předměstí
IČO: 60161370, www.ctsvaz.cz

ZÁPIS
z jednání předsednictva svazu chovatelů českého teplokrevníka z.s.,
které se uskutečnilo dne 25. 4. 2019 od 14 hod. v hotelu ILF, Praha 4, Budějovická 15
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Finanční situace
Konference SCHČT
Aktualizace údajů v rejstříku spolků
VH ASCHK
Aktualizace členské základny
Soud s členy bývalého předsednictva, rozhodnutí Vrchního soudu ve věci OČS
Zduchovice 2016
8. Sekretariát
9. Kontrolní dny TO
10. Různé

1. Zahájení
- Předseda přivítal přítomné zejména nového člena předsednictva pana Richarda
Nováka
- Předsednictvo bylo přítomno dle prezenční listiny usnášeníschopné
- Předsednictvo schválilo zápis z minulého jednání rady
2. Finanční situace
- Předseda pohovořil o finanční situaci svazu a nastínil řešení pohledávky ZH Tlumačov
vůči svazu, kterou by bylo možno vyřešit zápočtem za reklamu umístěnou na webu
svazu (pohledávka ve výši cca 62 000,- Kč vznikla v roce 2017 za pořádání finále ve
skoku ve volnosti 4letých klisen – šance na smírné řešení). Byl odeslán návrh smlouvy
o reklamě.
- Na účtu svazu je cca 215 000,- Kč.
- Předseda požádal přítomné aby hlasovali zda souhlasí s tím aby vaz zažádal ASCHK z.s.
o zálohovou platbu na poměrnou část dotace na rok 2019.
- Předseda zálohovou platbu konzultoval s tajemníkem ASCHK z.s.. který proti tomu
neměl námitky. Tajemnice svazu připraví po dohodě s ASCHK žádost, kterou zašle
vedení.
Hlasování proběhlo: 5/PRO
0/PROTI
0/ZDRŽEL SE
3. Konference SCHČT
- Svaz bude vždy před akcí navrhovat hodnotitele
- Aktuálně třídění a ZZV testačních odchoven
4. Aktualizace údajů v rejstříku spolků
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Nutno zařídit aktualizaci údajů ve spolkovém rejstříku (nový člen předsednictva,
stanovy – stále nedošlo k aktualizaci – nový návrh schválen 28.3.)
- Nutno zaslat prezenční listinu Ing. Kreidlové
5. Valná hromada ASCHK, z.s.
- Pozdě uhrazeny příspěvky za členství v ASCHK, z.s.
- Předsednictvo se usneslo, že je v budoucnu nutné se podobné situace vyvarovat a
zmapovat počet územních svazů, se kterými by se dala na volební konferenci navázat
spolupráce
6. Aktualizace členské základny
- Paní Vraná s tajemnicí svazu doplní aktuální adresy ke všem členům, kteří mají
uhrazeny členské příspěvky za rok 2018 a za rok 2019. Tyto členy rozdělí podle oblastí
a rozdělené seznamy zašlou příslušným garantům, kteří provedou kontrolu a pokusí se
doplnit chybějící kontaktní údaje, popřípadě nové členy.
7. Soud s členy bývalého předsednictva, rozhodnutí Vrchního soudu ve věci OČS
Zduchovice 2016
- odročeno na 23.5.
- protižaloba JUDr. Veselého – předsednictvo se musí vyjádřit, zda trvá na žalobě
- Předseda vyjádřil svůj názor, že trvat na žalobě již v této situaci nic nepřinese a bude
svaz stát zbytečné náklady
Hlasování proběhlo: 5/PRO
0/PROTI
0/ZDRŽEL SE
-

8. Sekretariát
- Místo tajemnice svazu bude od 1. 5. zastávat Ing. Hana Štěrbová, Ph.D. Dohodne se
s Ing. Hurtíkovou na předání dokumentace svazu. Ta zajistí účetní závěrku roku 2018
– zaslání veškerých podkladů účetní firmě, aby tato závěrka mohla být provedena.
9. Kontrolní dny TO
- Předsednictvo navrhlo na třídění TO a ZZV tříletých hřebců v TO tyto hodnotitele:
TO
Datum třídění Datum ZZV Komise
ZH Písek
16.5.
30.5.
p. Kozák – Ing. Civišová – p. Hrnčíř
ZH Tlumačov 22.5.
5.6.
p. Rydval – p. Hošák ml. – p. Miček
Měník
23.5.
20.6.
p. Tvarůžek – p. Rydval – p. Bohdaský
- Tajemnice svazu zajistí doručení písemné podoby návrhu tajemníkovi ASCHK, z.s.
10. Různé
- P. Vraná navrhla pokusit se zajistit financování pravidelným přispívatelům a
fotografům (M. Kůstková). Ing. Štěrbová probere možnou podporu s tajemníkem
ASCHK, z.s. (financování spolupráce na katalogu hřebců a ročence)
- Předsednictvo se usneslo, že se pokusí obnovit jednání ohledně chovatelského
programu Morgana, který je v majetku svazu.
V Praze dne 25. 4. 2019
Zapsala Ing. Hana Štěrbová, Ph.D.

