Zápis z jihočeské oblastní schůze členů SCHČT, 16. 03. 2016, Písek

Přítomní delegáti:
viz. prezenční listina (38 členů).

Hosté:
p. Perníček M., paní Kubištová M., Ing. Holík J., p. Kubišta D..

Program:
zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2015 a plán hospodaření v roce 2016;
svazoví a preferovaní hřebci v roce 2016;
volba garanta oblasti;
návrh na složení Rady plemenné knihy v nadcházejícím volebním období;
návrh pro zemské schůze na složení členů předsednictva v nadcházejícím volebním období;
oprava ustanovení Stanov v článcích - II. Hlavní činnost a cíle svazu a III. Vedlejší činnost a
cíle svazu;
dotace a příspěvky 2016;
členské příspěvky 2016;
diskuse.
Zahájení v 17:00:
vedením schůze byla pověřena Ing. Civišová H., Oblastní členská schůze byla zahájena
v 17:00, nebylo přítomno více než 50% pozvaných delegátů z dané oblasti, tudíž byl dodržen
právní postup a Náhradní členská schůze byla zahájena v 18:00;
předseda SCHČT, p. Perníček M., přivítal všechny přítomné, paní Kubištová M. upozornila
přítomné členy, že průběh schůze bude nahráván.

Volba zapisovatele:
na pořízení zápisu z oblastní schůze byla p. Kozákem L. st. navržena Ing. Hurtíková P.;
hlasování: Pro: 36, Proti: 0, Zdržel se: 2;
zapisovatelkou byla zvolena Ing. Hurtíková P..

Změna programu schůze:
MVDr. Vítů Z. navrhl změnu programu, aby volební hlasování proběhlo na začátku schůze;
hlasování o změně programu schůze: Pro: 38, Proti: 0

, Zdržel se: 0;

návrh byl schválen.

Hlasování o delegátech:
proběhlo hlasování tajnou formou prostřednictvím hlasovacích lístků, kontrolu počtu hlasů
provedla Ing. Civišová H. a byli zvolení delegáti pro zemskou schůzi a celostátní konferenci
SCHČT;
seznam delegátů s celkovým počtem obdržených hlasů: Kozák L. st. (38), Kotalík J. (37) ,
Starý V. (36), Mgr. Hanušová K. (35), Políčková V. (30), MVDr. Vítů Z. (36), Dvořák J. (28),
Ing. Kreidlová J. (28), Štětina J. (34), Maroušek V. (25- náhradník);
paní Kubištová M. obeznámila přítomné, že seznam delegátů bude před konáním konference
rozšířen o členy, kteří 30 dní před konáním celostátní konference budou vlastnit aktuálně deset
a více chovných koní.

Volba garanta oblasti:
p. Perníček M. se před hlasováním přihlásil o slovo a namítl, že delegáti odhlasovali pouze
změnu programu v tom smyslu, že budou volit pouze delegáty na konferenci a zemskou
schůzi;
proběhlo hlasování o návrhu na změnu programu tak, aby mohlo být hlasováno o kandidátech
na předsedu SCHČT, složení předsednictva, Rady plemenné knihy, Revizní komise a o
garantovi oblasti;
hlasování o další dodatečné změně programu: Pro: 37, Proti: 0, Zdržel se: 1;
návrh nebyl schválen, ke změnu programu je potřeba souhlasu 100% delegátů.

Zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2015 a plán hospodaření v roce 2016:
paní Kubištová M. přednesla referát o hospodaření SCHČT;
p. Kozák L. st. – kdy bude k dispozici kromě předběžné výsledovky i rozvaha?, p. Kubištová
– předběžná výsledovka a plán hospodaření je přiložen v předložených dokumentech. P.
Perníček M. – bude k dispozici na zemské schůzi, řádní členové SCHČT si mohou kdykoli
v kanceláři svazu vyžádat informace, či nahlédnout do účetnictví;
p. Kozák L. st. – když se sečtou uvedené mzdové náklady a porovnají se s uvedenou celkovou
částkou Kč 1 270 339,--, činí rozdíl Kč 250 000,--; paní Kubištová M. – pravém sloupci
nejsou uvedeny všechny nákladové položky, pouze ty důležité. P. Perníček M. – rozdíl činí
cestovné, p. Kozák st. – cestovné je součástí účtu 512.000, nikoliv účtu 521.001;

paní Kubištová M. – svaz platil za služby firmě EQUISERVIS KONZULENT, s.r.o. přibližně
Kč 440 000,--. P. Kozák L. st. – firma EQUISERVIS KONZULENT, s.r.o. fakturovala v r.
2014 svazu Kč 338 501,--, uvedená částka se vztahuje pravděpodobně k předchozímu
účetnímu období, kdy ale bylo více zapsaných klisen do plemenné knihy;
paní Kubištová M. – předběžný hospodářský výsledek z vedlejší činnosti činí Kč 75 375,--.
Kozák L. st. – a z hlavní činnosti?
p. Perníček M. přednesl referát o činnosti svazu, který byl na žádost členů v polovině ukončen;
Mgr. Hanušová K. – ekonomické výsledky hřebce Clin d´Or jsou neuspokojivé;
p. Vituj Z. – Svaz chovatelů Slovenského teplokrevníka v ČR vyplácí chovatelům větší
podporu za úspěšné absolvování zkoušek výkonnosti tříletých klisen, což může vést k tomu,
že chovatelé upřednostní absolvování zkoušek pořádaných tímto svazem. Paní Kubištová M. –
toto se děje i naopak a řada klisen plemene CS se nechá zapsat do plemenné knihy ČT a
absolvuje zkoušky výkonnosti, rozdíl v čerpaných a vyplacených prostředcích je určen na
administrativní zpracování;
p. Kozák L. st. – zaměstnanec svazu, Ing. Holík J., mně , mému synovi a dle mých informací i
dalším chovatelům nevystavil příjmový pokladní doklad na vybrané dopravné, což bylo i
jedním z důvodů ukončení zaměstnaneckého poměru Ing. Holíka J. ve firmě EQUISERVIS
KONZULENT, s.r.o..

Volba garanta oblasti:
proběhla volba garanta oblasti veřejným hlasováním, kdy byli navrženi dva kandidáti: Kozák
L. st. a MVDr. Vítů Z.. MVDr. Vítů Z. se kandidatury těsně před volbou vzdal;
hlasování o garantovi oblasti: Pro: 37, Proti: 0, Zdržel se: 1;
návrh byl schválen a garantem oblasti byl zvolen p. Kozák L. st…

Návrh na složení Rady plemenné knihy v nadcházejícím volebním období:
delegáti navrhli a zvolili kandidáty na post člena Rady plemenné knihy SCHČT:
Kozák L. st. (24)
Šterba V. (14)
Hrnčíř Z. (1).

Návrh pro zemské schůze na složení členů předsednictva v nadcházejícím volebním období:
členové SCHČT vyjádřili svým hlasováním podporu následujícím kandidátům na post člena
předsednictva SCHČT:
p. Kozák L. st. (27)
MVDr. Vítů Z. (28)
Ing. Mayer J. (26)
Ing. Civišová H. (27)

Ing. Kreidlová J. (24)
p. Hrnčíř Z.(26)
p. Chýle J. (21).

Návrh pro zemské schůze na post předsedy SCHČT:
jako kandidáti na předsedu SCHČT byli navrženi:
p.Kozák L. st. (27)
MVDr. Vítů Z. (31).

Návrh pro zemské schůze na složení Revizní komise:
jako kandidáti do revizní komise byli navrženi:
Ing. Jelínek L. (13)
JUDr. Staněk J. (8)
p. Straka V. (14);
p. MVDr. Vítů Z. se přihlásil o slovo – předsednictvo uvedlo, že jedním z důvodů pro
odstoupení od spolupráce s firmou EQUISERVIS KONZULETN, s.r.o. byl nízký počet klisen
zapsaných do plemenné knihy, které absolvují zkoušky výkonnosti. V Ročence 2014 je
uvedeno, že zkoušky absolvovalo 193 klisen (65% zapsaných). A v podkladech, které jsme
obdrželi, je uvedeno, že zkoušky absolvovalo v roce 2015 183 klisen. Tedy méně než v roce
2014.

Oprava ustanovení Stanov v článcích - II. Hlavní činnost a cíle svazu a III. Vedlejší činnost a cíle
svazu:
paní Kubištová M. přednesla návrh na opravu ve Stanovách;
hlasování o opravě stanov: Pro: 18, Proti: 8, Zdržel se: 4.

Dotace a příspěvky 2016:
p. Perníček M. – dotační tituly a podmínky čerpání by měly zůstat obdobné jako v loňském
roce.

Členské příspěvky 2016:
p. Perníček M. – členský příspěvek pro rok 2016 byl stanoven na Kč 500,--.

Diskuse:
Ing. Holík J. přečetl termíny akcí v oblasti;

p. Hrnčíř Z. – kolik stojí pronájem hřebců z hřebčína Sprehe? Má hřebec Clin d´Or hodně
zapuštěných klisen? P. Perníček M. – hřebci jsou v nájmu zdarma;
p. Starý V. – v loňském roce se členové oblasti sešli a dali doporučení předsednictvu svazu na
pozastavení odstoupení od dlouholeté spolupráce s firmou EQUISERVIS KONZULENT,
s.r.o. ke konci roku 2014. Bylo požadováno, aby rozhodnutí v této záležitosti bylo ponecháno
na delegátech konference. Proč na to předsednictvo nebralo zřetel a tento bod se v programu
vůbec neobjevil? P. Perníček M. – svaz měl se společnosti EQUISERVIS KONZULENT,
s.r.o. uzavřený smluvní vztah, který mělo předsednictvo mandát na základě svého rozhodnutí
vypovědět;

p. Štětina J. – co vedlo předsednictvo k tomu, že byly termíny konání oblastních
schůzí určeny na jiné dny, než se konají oblastní schůze ASCHK ČR, jak bývalo
zvykem? A ještě navíc byly určeny termíny v pracovní dny, zatímco dříve se schůze
svolávaly na dny pracovního volna? P.Perníček M. – předsednictvo se rozhodlo, že
schůze budou svolány na jiné termíny, než schůze členů ASCHK ČR.

Schválení zápisu:
hlasování o zápisu: Pro: 31 přítomných , Proti: 0, Zdržel se: 0;
zápis byl schválen.

Podpis vedoucího schůze: Ing. Civišová Hana

Zapsala: Ing. Hurtíková Petra

