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Tisková zpráva č. 27
ze dne 3. listopadu 2012
SKONČILA VH
Ve 20.00 hodin v sobotu dne 3. listopadu 2012 skončila letošní VH, rozumí se Valná
hromada Českého svazu chovatelů (dále jen ČSCH), která se konala v Praze-Kobylisích.
(Celý zápis bude po ověření vyvěšen na webu ČSCH.) Jednání bylo časově náročné, řešila se
celá řada důležitých bodů, jmenujeme jenom některé. Hned v úvodu jednání byla schválena
změna programu – byl vypuštěn bod týkající se doplňkových voleb do Ústředního výboru
ČSCH (dále jen ÚV ČSCH). Zároveň oba dva kandidáti, to znamená JUDr. Michal Danišovič
a Ing. Vlastimil Nachtigal, odstoupili od své kandidatury do ÚV ČSCH. Delegáti Valné
hromady ČSCH schválili zkrácení mandátu současnému ÚV ČSCH a Ústřední revizní komisi
ČSCH (dále jen ÚRK ČSCH). Příští rok bude pro všechny organizační složky ČSCH rokem
volebním. Nejpozději v květnu se budou konat volby do ÚV ČSCH a ÚRK ČSCH.
Široce bylo diskutováno k revizní zprávě předložené ÚRK ČSCH a k otázkám týkajícím se
smlouvy o pořádání celostátních výstav, jež byla uzavřená mezi ČSCH a Výstavištěm Lysá
nad Labem. Delegáti Valné hromady ČSCH podpořili ÚV ČSCH v další spolupráci s tímto
výstavištěm a v přijímání dodatků ke smlouvě.
Byla zvolena pracovní komise Valné hromady ČSCH, která bude pracovat na
paragrafovém znění Stanov ČSCH. Komise pro práci s mládeží nebude již pracovní komisí
ÚV ČSCH, ale bude postavena na roveň ostatních odborných komisí. Ve Stanovách ČSCH
bude upraveno mj. i poslání ČSCH o formulaci týkající se mladých chovatelů.
Nebyla schválena účetní uzávěrka roku 2011, tento bod se přesunuje na jednání příští
Valné hromady ČSCH. Nebyl schválen rozpočet na rok 2013, vrcholné orgány budou zatím
pracovat v rozpočtovém provizoriu.
Eliška STEJSKALOVÁ

