
Zápis zYa|né hromady Svazu chovatelů chladnokrevných koní N, SN a
ČMB, Slatiňany 20.3.201I

Přítomni: viz prezenční listina

Zaháýení VH v 10:00 hod. Ing. Cerman' po zahájení byla VH odložena o půl
hodiny z důvodu nízké účasti

Zahájení mimořádné VH v 10:30 hod. Ing. Cerman, předal řízení schůze po

schválení VH Ing. Petrtýlovi

Program: 1. Volba komisí (volební, návrhové, mandátová)

2, Zpráva o činnosti (Ing. Cerman)
3. Zpráva o hospodaření (Ing. Novotný)
4. Zpráva o činnosti revizní komise e Diviš)
5. Volba předsedni ctva a revizní komise pro další období

6. Diskuze

Ad 1)
- navrženi Ing. Ca\ta,Ing. Novotný' Ing. Červená
- kontrola hospodaření! Diviš, Pfeifer
- ověřovatel zápisu!Diviš, doc. Maršálek

Ad 2)
- připomněljednání VH ASCHK, diskuze o samostatném vedení PK
j ednotiivými chovatelskými sv azy
. upozornil na zvyšující se počet koní bez PP
- je otázkou zda ASCHK plní funkci z hlediska potřeb chovatelů
- upozornil na potřebu vytvoření podmínek pro uplatnění chladnokrevných koní
- informoval VH o jednotlivých jednáních předsednictva
- zd'Ůraznil úspěšnost chovatelských soutěží minulého roku
- připomněl výsledky činnosti RPK S upozorněním na finanční náročnost
šlechtitelského procesu (hrazení cestovného členů RPK)
. upozomil na relativně vysoký počet hřebců v chovu a na nutnost věnovat
pozotnost udržení cenných linií
- v letošním roce lze očekávat problémy S výstavou Koně v akci, lze očekávat
omezení příspěvků na dopravu

Ad 3)
- podal podrobnou zprávu o hospodaření
- doporučil schválit členský příspěvek na roky 2012 a 2013



Ad 4)
- k jednání předsednictva ani k ýsledkům hospodaření v účetní uzávěrce nebyly
žáďné připomínky
- hospodaření a finanční evidence byla shledánav pořádku

Ad s)
-předsednictvo na období 2011 - 2014:
Ing. Cerman (předseda), Ing. Calta, Ing.Petrtýl , MVDr. Horník,Ing.Novotný,
ZasadII
-doplnění RPK SN:
doc. Maršálek
- doplnění RPK N:
p. Louda !. r

-revizní komise:

al oivis,Iš, Zadák
- zastupitelé na VH ASCHK:
Iš, Ing. Cerman' Diviš, Ing' Calta' Ing.Novotný

Ad 6)
Diviš: informova| o zaIoŽění webových stránek SCHNSNCMB
Novotný: do příští VH dop.acovat návrh stanov, upozornil na potřebu uvést
RPK do souladu se současnou praxí
Sochor: otázka ke vstupence do Pardubic zdarma pro členy Svazu
Novotný: vysvětlil, že závodlště vstupenky neposkytlo
Horáček: otázkana důvod zaÍazování dovezených hřebců do chovu
Cetman: vysvětlil, Žeto neodporuje Řpr
Novotný: vysvětlil systém udělování výběru hřebcům k plemenitbě
Havel: upozornil na možnostzcizení koně naz(k|adě přepsání majitele
Horník: nabídl dohledání a vyřešení případu prostřednictvím ASCHK
Louda: je třeba udělovat sankce za,,černou.. plemenitbu
Cerman: musí se řešit přes Plemenářskou inspekci, těžko prokazatelné
Novotný: hlášení pracovníky firmy Equiservis o výskytu zvíÍete bez PP na
hospodářství
Horník: chystá se podobná povinnost při označování hříbat
Lichnovsky.j. možno vydat PP na základě pálení, bezvyjáďření předchozího
majitele
Novotný : zý šit p op 1 atky za takto vydávané prikazy
Lichnovský: špatná dostupnost hřebců v některych oblastech, zařazovat mladé
dočasně, starším licenci zrušit
Calta černou plemenitbu řešit přes slevu při evidenci hříbat s původem



IJsnesení z YHve Slatiňanech 20.3.201'1'z
VH:
1. Bere na vědomí:
a) zprávu o činnosti
b) zprávu o hospodaření
c) zpr ávu r evizní komi s e

2. Schvaluje:
a) nové předsednictvo ve složení Ing. Cerman (předseda), Ing. Calta, Ing.
Petrtýl, MVDr. Homík' Ing. Novotý,ZasaďIl
b) revizní komisi ve složení |Diviš, Iš, Zadák
c) delegáty na VH ASCHK ve složení Iš, Cerman, Diviš, Calta, Novotný
d) doplnění RPK SN o doc. MaršáIka a RPK N o p. Loudu
e) členský příspěvek na rok 201,2 a ve ýši 350 Kč

:. iIU*Aa:
a) předsednictvu dopracov at návrh stanov a novelizovat ŘPK do příští VH
b) p. Divišovi informovat o založení stránek Svazu v časopisu Koně
c) p. Divišovi rozšířit stránky Svazu o informace o jejich členech fiméno,
adresa, telefon, email)
d) předsednictvu Vypracovat model evidence koní a řešení ,,černé.. plemenitby a

předložit ho prezidiu ASCHK
e) předsednictvu dořešit organizaci soutěží V roce 20II
Í) předsednictvu ověřit možnosti zlepšení financování činnosti SVaZu

VH byla ukončena v 13:45 hod.
ZapsaIalng. Kleinová
ověřovatelé Diviš, Maršálek


