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ÚVV-7/2017

Vyřizuje/linka:

Dne:

Ing. Eliška Stejskalová

15. 9. 2017

Věc:

Zápis č. 7/2017
z 20. zasedání Ústředního výkonného výboru ČSCH, konaného dne 13. září 2017
v Sekretariátu ÚVV ČSCH v Praze-Kobylisích
Přítomni:
 ÚVV ČSCH: Ing. Miroslav Kroft (předseda ÚVV ČSCH), Ing. Václav Krůta (místopředseda ÚVV
ČSCH), Slavomír Brožek, Josef Buršík, Lubomír Kesner, Dagmar Kičurová - přítomna od bodu č. 5,
Josef Vilhelm (100 % účast, jednání bylo usnášeníschopné)
 ÚKK ČSCH: Václav Uličný
 Zaměstnanci Sekretariátu ÚVV ČSCH: Ing. David Rameš (generální sekretář ÚVV ČSCH),
Ing. Eliška Stejskalová
 Hosté: Ivan Pavel – předseda výboru Sboru posuzovatelů drůbeže, Ing. Miroslav Pawlas – za ZO ČSCH
Karviná
PROGRAM
1) Zahájení
2) Schválení programu jednání
3) Schválení zapisovatele
4) Kontrola usnesení ze dne 16. 8. 2017
5) Nemovitosti – průběžná informace
6) Příprava Celostátní výstavy drobného zvířectva Chovatel 2017
7) Příprava Valné hromady ČSCH 2017
8) Různé
a. Zhodnocení Celostátní výstavy mláďat 2017
b. Zhodnocení účasti na výstavě Země živitelka 2017 v Českých Budějovicích
c. Návrh rozpočtu na rok 2018
d. Nájem nové tiskárny
e. Informace z jednání s předsedou a místopředsedou SZCH
f. Různé
9) Diskuse
10) Závěr jednání
(Poznámka – značení usnesení: číslo zasedání ÚVV ČSCH, pořadí jednání v daném roce, číslo bodu programu, číslo usnesení
v rámci programu. Terminologie – do 31. 12. 2016 – ÚV ČSCH; od 1. 1. 2017 dle nových Stanov ĆSCH – ÚVV ČSCH –
týká se i značení usnesení.)

Ad 1) Zahájení schůze ÚVV ČSCH
Zasedání svolal e-mailem rozeslanou pozvánkou Ing. Miroslav Kroft. Zasedání zahájil v 10.50 hod.
blahopřáním jubilantům Ing. David Rameš, dále jednání vedl Ing. Miroslav Kroft. Zvukový záznam
z jednání bude po dobu jednoho roku uložený v Sekretariátu ÚVV ČSCH. K tomuto bodu žádné
usnesení přijato nebylo.

Ad 2) Schválení programu jednání
V navrženém programu byla provedena drobná změna, poté byl program schválen.

USNESENÍ 20/ÚVV 17/7/2/1: ÚVV ČSCH schvaluje upravený program jednání. Schváleno všemi
(šesti) hlasy.

Ad 3) Schválení zapisovatele
Zpracováním zápisu byla pověřena Ing. Eliška Stejskalová, ověřovateli budou všichni členové ÚVV
ČSCH. Poslední kolo ověřování provedou statutární zástupci.
USNESENÍ 20/ÚVV 17/7/3/1: Zápis z jednání ÚVV ČSCH č. 7/2017 zpracuje Ing. Eliška Stejskalová,
ověřovateli budou všichni členové ÚVV ČSCH. Schváleno všemi (šesti) hlasy.

Ad 4) Kontrola usnesení ze dne 16. 8. 2017
Nejprve byla provedena kontrola dosud nesplněných bodů usnesení z předešlých jednání. (Body
TRVALÉ /do odvolání/ nejsou při každé kontrole usnesení projednávány.)
- USNESENÍ 10/ÚV 16/8/6/5: ÚV ČSCH schvaluje opravu římsy a výměnu oken u nemovitosti
v Kolíně. Termín plnění – do 31. 12. 2016. (V ŘEŠENÍ, probíhá instalace oken.)
- USNESENÍ 11/ÚV 16/9/6/3: ÚV ČSCH schvaluje opravu nemovitosti v Roudnici nad Labem
firmou Kutil za částku maximálně 800.000,- Kč, včetně DPH, s využitím glazurované krytiny.
Termín plnění – do 31. 12. 2016. (V ŘEŠENÍ, oprava začala kvůli památkářům se zpožděním.)
- USNESENÍ 15/ÚVV 17/2/7/2: ÚVV ČSCH pověřuje Ing. Davida Rameše zajistit nový
elektrický ohřívač vody do nemovitosti v Roudnici nad Labem. Termín plnění – do 19. 4. 2017.
(V ŘEŠENÍ, investice bude navazovat na opravu nemovitosti.)
- USNESENÍ 17/ÚVV 17/4/6/2: ÚVV ČSCH schvaluje pořízení čtyř propagačních šestihranných
voliér na celostátní výstavu drobného zvířectva. Termín plnění – říjen 2017. (ÚKOL TRVÁ,
bude projednáno na výstavním výboru.)
- USNESENÍ 17/ÚVV 17/4/7/5: ÚVV ČSCH pověřuje Ing. Miroslava Krofta a Ing. Davida
Rameše sumarizací tiskových chyb ve stávajících Stanovách ČSCH a předložením zpracovaného
dokumentu Valné hromadě 2017. Termín plnění – do říjnového zasedání ÚVV ČSCH. (ÚKOL
TRVÁ.)
- USNESENÍ 18/ÚVV 17/5/6/1: ÚVV ČSCH schvaluje přednostní rekonstrukci hlavní budovy
nemovitosti v Brně-Plotní ulici a postupné podstoupení kroků k její realizaci. (SPLNĚNO,
vlastní realizace opravy bude řešena jiným usnesením.)
- USNESENÍ 18/ÚVV 17/5/6/5: ÚVV ČSCH pověřuje Ing. Miroslava Krofta a Ing. Václava Krůtu
podepsáním darovací smlouvy k převodu nemovitosti v Darkově na hlavní spolek. ÚVV ČSCH
pověřuje Josefa Vilhelma dokončením realizace převodu této nemovitosti. (V ŘEŠENÍ,
připraveno k převodu.)
- USNESENÍ 18/ÚVV 17/5/6/6: ÚVV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi zajistit projekt na
nástavbu garáže (do 2. patra) u nemovitosti v Praze, Maškově ul. Termín plnění – do 30. 9. 2017.
(ÚKOL TRVÁ, bude zajištěno ve spolupráci s Majetkovou komisí ÚVV ČSCH.)
- USNESENÍ 18/ÚVV 17/5/6/7: Ing. Miloslav Neubauer ve spolupráci s Ing. Davidem Ramešem
připraví přihlášku (případně záměr) do veřejné soutěže na pořízení nemovitosti v Kynšperku nad
Ohří. Termín plnění – po vyhlášení veřejné soutěže. (ÚKOL TRVÁ.)
- USNESENÍ 18/ÚVV 17/5/7/1: ÚVV ČSCH schvaluje výrobu 0,5 tuny (cca 15 km) propagační
fólie pod výstavní klece firmou Van Gillern, s.r.o. (náklady 47.000,- Kč bez DPH) a zadání
výroby dvou štočků pro popis fólie pod klece s logem ČSCH a názvem Celostátní výstava
Chovatel (náklady do 5.000,- Kč bez DPH). Zároveň pověřuje Ing. Davida Rameše jednáním o
konečném zadání a výrobě fólie. Termín plnění – do 31. 8. 2017. (SPLNĚNO.)

USNESENÍ 18/ÚVV 17/5/9/2: Ocenění chovatelé, kteří se nemohli zúčastnit slavnostního
zasedání v Senátu Parlamentu ČR, budou vyznamenáni na některém z budoucích zasedání ÚVV
ČSCH. (ÚKOL TRVÁ, předání ocenění se uskuteční v rámci CV.)
Následovala kontrola UKLÁDACÍCH bodů z jednání ÚVV ČSCH dne 16. 8. 2017.
- USNESENÍ 19/ÚVV 17/6/5/1: ÚVV ČSCH pověřuje Ing. Davida Rameše zajištěním přesunu
plotu (dle geodetického výměru) u nemovitosti ve Střelicích, a to do 31. 12. 2017 (90 m plotu,
náklady do 90.000,- Kč bez DPH). Zároveň neschvaluje odprodej pozemku Patriku Smutnému
(nadále trvá Usnesení 2014 119/15/10b/2014). (ÚKOL TRVÁ.)
- USNESENÍ 19/ÚVV 17/6/8/2: Ing. David Rameš zveřejní na webu ČSCH (do 31. 8. 2017) a
v Chovateli č. 10/2017 výzvu a přihlašovací formulář pro ty, kteří chtějí pomoci s přípravou a
realizací CV 2017. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 19/ÚVV 17/6/8/4: Slavomír Brožek a Lubomír Kesner připraví nabídky na výrobu
vest či plášťů pro garanty na CV. Termín plnění 13. 9. 2017. (SPLNĚNO, byla vybrána firma
BRONCO SEVEN, s.r.o., která vyrobí červené vesty se žlutou výšivkou pro garanty CV.)
- USNESENÍ 19/ÚVV 17/6/9/2: Slavnostního zahájení CVM 2017 se zúčastní Ing. Václav Krůta
a Ing. David Rameš. Termín plnění – 8. 9. 2017. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 19/ÚVV 17/6/9/3: Zapůjčení výstavního fundusu pořadateli CVM 2017 bude
provedeno zápočtem oproti reklamně na CV 2017 v katalogu CVM 2017. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 19/ÚVV 17/6/10/1: Slavnostního zahájení výstavy Země živitelka 2017 se zúčastní
Ing. Václav Krůta a Ing. David Rameš. Termín plnění – 24. 8. 2017. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 19/ÚVV 17/6/10/2: ÚVV ČSCH schvaluje zadání zakázky na výrobu výstavních
klecí firmě Jan Turek, a to za 1 737.104,- Kč bez DPH. Dále pověřuje Ing. Davida Rameše
zpracováním návrhu smlouvy a Ing. Miroslava Krofta a Ing. Václava Krůtu podepsáním
smlouvy. Termín plnění – do 13. 9. 2017. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 19/ÚVV 17/6/10/4: ÚVV ČSCH pověřuje Ing. Davida Rameše provedením
poptávky na pořízení propagačního videa na web ČSCH, v maximální délce 5 minut (představení
ČSCH laické veřejnosti). Termín plnění – do 13. 9. 2017. (ÚKOL TRVÁ.)
- USNESENÍ 19/ÚVV 17/6/10/5: Ing. David Rameš zašle do 13. 9. 2017 dopis ZO, které žádaly
o úhradu poplatků za zveřejnění likvidace ZO v obchodním věstníku. Záležitost bude předložena
k jednání Valné hromadě ČSCH 2017. (ÚKOL TRVÁ.)
- USNESENÍ 19/ÚVV 17/6/10/8: ÚVV ČSCH pověřuje Ing. Miroslava Krofta podepsáním
kooperační smlouvy s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. na zajištění aktivit
Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů pro zemědělství. Termín plnění
– do 17. 8. 2017. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 19/ÚVV 17/6/10/9: ÚVV ČSCH ukládá zaměstnankyním Sekretariátu ÚVV ČSCH
Kateřině Popelkové a Lucii Berné přečíslovat cca 500 průkazů členů ČSCH (napsat na OO
ČSCH, přidělit nová čísla). Termín plnění – do 31. října 2017. (ÚKOL TRVÁ.)
- USNESENÍ 19/ÚVV 17/6/11/1: Slavnostního zasedání KS ČSCH Královéhradeckého kraje a
hejtmana Královéhradeckého kraje, konaného k 60. výročí založení jednotného svazu, se
zúčastní Slavomír Brožek a Ing. David Rameš. Termín plnění – 30. 8. 2017. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 19/ÚVV 17/6/11/2: Josef Vilhelm a Ing. David Rameš připraví rekapitulaci
veškerého vozového parku a veškerých nemovitostí zapsaných na hlavní spolek. Termín plnění
– do 13. 9. 2017. (ÚKOL TRVÁ.)
Dále bylo jednáno o spolupráci s firmou TONAK a.s., která změnila stanovisko (oproti argumentaci
Ing. Miroslava Juříka přednesené na srpnovém zasedání ÚVV ČSCH).
-

USNESENÍ 20/ÚVV 17/7/4/1: Ing. David Rameš připraví dopis pro firmu TONAK, a.s., v němž uvede,
že ÚVV ČSCH je rozladěný nedodržením úmluvy a ústního příslibu. Zdůrazní neserióznost tohoto
jednání. Termín plnění – do 30. 9. 2017. Schváleno všemi přítomnými (tj. šesti hlasy).
USNESENÍ 20/ÚVV 17/7/4/2: ÚVV ČSCH schvaluje výrobu červených vest se žlutou výšivkou pro
garanty celostátní výstavy u firmy BRONCO SEVEN, s.r.o. Termín plnění – do 31. 10. 2017. Schváleno
všemi hlasy.

Ad 5) Nemovitosti – průběžná informace
Informaci podali Josef Vilhelm a Ing. David Rameš. Rapotice: likvidátor prodal pozemek firmě
Frontvel, s.r.o. Částka 31.500,- Kč byla převedena na účet ČSCH, ještě bude vyžádáno potvrzení o
bezdlužnosti na FÚ v Třebíči. Darkov: Ing. Luboš Valehrach připravil smlouvu k převodu na hlavní
spolek. Magistrát města Karviné opět vyzval hlavní spolek k posečení trávy na pozemku, a to pod
pokutou 0,5 milionu Kč. Bylo zjištěno nezaplacení daně z nemovitosti u FÚ. Likvidátor k tomuto zajistí
náležitosti a daň poté bude uhrazena. (Jednání k Darkovu pokračovalo v 15.40 hod. s hostem Ing.
Miroslavem Pawlasem. Ten informoval o posečení pozemku, požádal o darování nebo pronajmutí
nemovitosti ZO ČSCH Karviná. Referoval o anabázi, kterou nemovitost prošla.) Štíty: o odkoupení
nemovitosti není zájem, Josef Vilhelm bude jednat s městem o demolici a likvidaci stavby, která je
v havarijním stavu. Budou poptány firmy v okolí, které se tímto zabývají, o zaslání cenové nabídky.
Střelice: sociální zařízení je opraveno, odstraněna je i závada na hlavní přípojce kanalizace. Brno - Plotní
ul.: byla realizována poptávka na rekonstrukci (zhodnocení) nemovitosti, přišlo šest nabídek v ceně od
6 800.000,- Kč do 2 500.000,- Kč. Rozbor návrhů provede Lubomír Kesner a předseda Majetkové
komise ÚVV ČSCH. Bylo konstatováno, že během rekonstrukce (zhodnocení) nemovitosti je nutné
sjednat stavební dozor. Roudnice nad Labem: ÚKK ČSCH navrhovala prodej nemovitosti ještě před
opravou. V současnosti navrhuje přestavbu horního bytu na dva menší. Z nevyužité místnosti by se měla
udělat buď kancelář, nebo sociální zařízení. Současný nájemce vzhledem ke zdravotnímu stavu možná
od dalšího pronájmu odstoupí. Ing. David Rameš jedná s dalším zájemcem. Praha–Ďáblice: nemovitost
je bez připojení na vodovod a kanalizaci, současný nájemce má zájem o odkoupení, Ing. David Rameš
a Josef Vilhelm s ním budou dále jednat, Majetková komise ÚVV ČSCH se bude nabídkou o odkoupení
zabývat (bude-li jeho zájem trvat, bude návrh předložen letošní valné hromadě).
USNESENÍ 20/ÚVV 17/7/5/1: Lubomír Kesner a předseda Majetkové komise ÚVV ČSCH Josef Vilhelm
připraví rozbor nabídek na rekonstrukci (zhodnocení) budovy v Brně – Plotní ul. Po dobu rekonstrukce
bude sjednaný stavební dozor. Termín plnění – do 18. 10. 2017. Schváleno všemi (již sedmi) hlasy.
USNESENÍ 20/ÚVV 17/7/5/2: Josef Vilhelm a Dagmar Kičurová prověří možnosti darování (s věcným
břemenem ke smlouvě) či pronájmu nemovitosti v Darkově. Termín plnění – do 18. 10. 2017. Schváleno
všemi hlasy.
USNESENÍ 20/ÚVV 17/7/5/3: Majetková komise ÚVV ČSCH předloží, prostřednictvím ÚVV ČSCH,
Valné hromadě ČSCH 2017 případný návrh na odprodej nemovitosti v Praze-Ďáblicích. Schváleno
všemi hlasy.

Ad 6) Příprava Celostátní výstavy drobného zvířectva Chovatel 2017
Ing. David Rameš předložil nabídky na výrobu koziček pod klece, vzešlé z poptávkového řízení. Byla
vybrána firma Labaj z Kolína. Obšírně diskutováno bylo k propagaci letošní CV – celkem bude na
propagaci věnována částka cca 200.000,- Kč bez DPH. Inzerce – deníky: Metro, 5+2, možná Receptář,
Fauna. Rádia - Blaník, Impuls. Navíc další inzerce na webu SEZNAM - cca 40.000,- Kč bez DPH.
Jednáno bylo o výlepu plakátů, eventuálně rozeslání plakátů elektronickou poštou na obce v okolí Lysé
nad Labem, popřípadě i jinam.
Lubomír Kesner referoval o garantech, kteří se postupně hlásí. Dále byl řešen výběr podlážek pod
nové výstavní klece – jako nejvýhodnější se jeví výroba z hoblovaných prken (20 mm). Řešeno bylo
upevnění oceňovacích lístků na klecích. Byl proveden výběr grafických návrhů vstupenek.
Zrekapitulováni byli dosud známí členové organizačního týmu: Ing. David Rameš – ředitel CV 2017,
Ing. Václav Krůta – předseda výstavního výboru, Lubomír Kesner – hlavní garant, Dagmar Kičurová –
vedoucí dětského koutku, Jaroslav Kalaš – zástupce sekce drůbeže, RNDr. Pavel Pivoňka – zástupce

sekce zpěvných kanárů (další zástupci sekcí budou jmenováni). První zasedání výstavního výboru bude
svoláno začátkem října, na jednání bude mj. rozhodnuto, zda součástí CV 2017 budou odborné
přednášky. Veterinární dozor - MVDr. Jaroslav Talacko. Mediální tvář – Markéta Tallerová, herečka
Divadla F. X. Šaldy v Liberci, držitelka Ceny Thálie, členka ČSCH. Krmení – bude dojednáno na
výstavním výboru. Podestýlka pod část expozice drůbeže (řezaná sláma), případně seno a sláma pro
králíky – Josef Buršík.
Jednáno bylo o připravovaném svozu na CV. Vzhledem k zájmu okresů o účast v Mezinárodním
mistrovství ČR v chovu drobného zvířectva jsou zvažovány tři vozové trasy. První trasa: Opava.
Olomouc, Hradec Králové. Druhá trasa: možná Zlín, možná Vyškov, Brno, Břeclav, Znojmo, Moravské
Budějovice, Jihlava. Třetí trasa: Písek, Tábor, Plzeň. O předložení cenové nabídky bude požádána firma
Pavla Dvořáka ml.
Pojištění CV a pracovníků – Slavomír Brožek. Návrh na maskota výstavy připraví – Ing. David
Rameš. Propagační závěsné plachty zajistí – Dagmar Kičurová. Prodejní (výstavní) pokladny – jednáno
bude s Janou Benešovou, Štefanem Kočicou a jejich spolupracovníky. Výzdoba výstaviště – o zajištění
bude jednáno na výstavním výboru.
USNESENÍ 20/ÚVV 17/7/6/1: ÚVV ČSCH schvaluje zadání zakázky na výrobu koziček pod výstavní
klece firmě Labaj za částku 790,- Kč za kus bez DPH (celkem za 395.000,- Kč bez DPH) a pověřuje Ing.
Miroslava Krofta a Ing. Václava Krůtu podepsáním smlouvy. Termín plnění – do 18. 10. 2017. Schváleno
všemi hlasy.
USNESENÍ 20/ÚVV 17/7/6/2: ÚVV ČSCH pověřuje Ing. Davida Rameše zjištěním upřesňujících
informací k ceně reklamy ve vybraných denících a rádiích. Termín plnění – do 18. 10. 2017. Schváleno
všemi hlasy.
USNESENÍ 20/ÚVV 17/7/6/3: ÚVV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi realizovat poptávku na
minimálně pět truhlářů v okolí – výroba podlážek pod výstavní klece, cena včetně dopravy do Kolína.
Termín plnění – do 30. 9. 2017. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 20/ÚVV 17/7/6/4: ÚVV ČSCH jmenuje Markétu Tallerovou, herečku divadla F. X. Šaldy
v Liberci, držitelku Ceny Thálie a členku ČSCH, mediální tváří CV Chovatel 2017.
USNESENÍ 20/ÚVV 17/7/6/5: ÚVV ČSCH ukládá Josefu Vilhelmovi připravit návrh na vyřazení
vytipovaného zboží z nabídky Distribučního střediska ČSCH a jeho věnování do soutěže o ceny na CV
Chovatel 2017. Termín plnění – do 18. 10. 2017. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 20/ÚVV 17/7/6/6: ÚVV ČSCH jmenuje Ing. Václava Krůtu předsedou výstavního výboru
CV Chovatel 2017. Termín plnění – s okamžitou platností. PRO – šest, ZDRŽEL SE – jeden.

Ad 7) Příprava Valné hromady ČSCH 2017
Byl stanoven termín a místo konání letošní valné hromady, řídící schůze a členové komisí za ÚVV ČSCH.
Ocenění chovatelům, kteří se neúčastnili slavnostního zasedání v Senátu PČR a neúčastní se ani předávání
pamětních medailí konaného v rámci CV, budou medaile zaslány prostřednictvím delegátů valné hromady.
USNESENÍ 20/ÚVV 17/7/7/1: Valná hromada ČSCH se bude konat v sobotu dne 25. 11. 2017 v Praze, ZŠ
Burešova. Jednání bude řídit Slavomír Brožek (případně Josef Vilhelm) Do návrhové komise bude za ÚVV ČSCH
navržen Ing. Václav Krůta. Do mandátové komise bude za ÚVV ČSCH navržen Lubomír Kesner. Do komise pro
přípravu voleb do ÚVV ČSCH a ÚKK ČSCH na Valné hromadě v roce 2018 bude navržen Josef Vilhelm.
Schváleno všemi hlasy.

Ad 8) Různé



a. Zhodnocení Celostátní výstavy mláďat 2017
b. Zhodnocení účasti na výstavě Země živitelka 2017 v Českých Budějovicích
c. Návrh rozpočtu na rok 2018
d. Nájem nové tiskárny
e. Informace z jednání s předsedou a místopředsedou SZCH
f. Různé
Ad a) Josef Vilhelm informoval o zmatcích, které vznikly v souvislosti s chybným rozpisem
klecí, připraveným pořadatelem CVM 2017, tedy Výstavištěm Lysá nad Labem, s.r.o. Diskuse

se rozvinula ohledně odškodnění za zvíře uhynulé během výstavy. Bylo konstatováno, že
s přihláškou vystavovatel souhlasí i s podmínkami výstavy a výší odškodného. Lubomír Kesner
uvedl, že propůjčením názvu výstavy a možnosti ji uspořádat za účelem zisku by měl pořadatel
brát zřetel na celkovou kvalitu této akce a věnovat přípravě adekvátní úsilí. (Odborné komise by
při zadávání výstavy měly zvážit i propůjčení pořadatelství nižším organizačním složkám.)
 Ad b) Kladně byla hodnocena expozice ČSCH, kterou zajistili jihočeští chovatelé pod vedením
RSDr. Jaroslava Hrona. Ing. Václav Krůta a Ing. David Rameš informovali o slavnostním
zahájení výstavy, při němž čelní představitelé státu a politických stran horovali pro naše
zemědělství. Paradoxem je, že někteří z nich se sami podílejí na ztěžování podmínek našim
zemědělcům a preferování zahraničních firem. Jednáno bylo o zvyšování ceny za pronájem
výstavní plochy.
 Ad c) Rozpočet na rok 2018 bude připravený jako schodkový – některé investice určené na
opravy v letošním roce nebyly dosud vynaloženy (budou přesunuty do roku 2018), dále se bude
konat Evropská výstava 2018.
 Ad d) Vzhledem ke končící smlouvě na pronájem stávající centrální tiskárny (a kopírky) byly
projednávány čtyři návrhy na novou smlouvu, návrhy vzešly z poptávkového řízení. Na základě
počítadel byl zadán pronájem pro tisk 4000 černobílých stran A4 a 1300 barevných stran A4
měsíčně. Smlouva bude sepsána na čtyři roky s firmou RICOH.
 Ad e) Ing. Miroslav Kroft referoval o jednáních se Slovenským svazem chovatelů. Informoval o
změně podmínek pro pořádání výstav tzv. Visegrádské čtyřky. Změnily se diametrálně okolnosti
- není nutné, aby každý účastník byl pořadatelem. ČSCH pro pořádání takové výstavy nemá
dosud podmínky, účasti na ní se však nezříká. Dále byla podána informace, že výstava Interkanin
nesplnila na Slovensku očekávání, a proto se s ní v budoucích letech zatím nepočítá.
 Ad f) Městský úřad Praha–Vysočany zaslal nabídku na odkoupení pozemku ČSCH ve
Vysočanech (část silnice a chodník – rozloha 45 m2), nabízená cena 50.000,- Kč. Dále bylo
schváleno udělení Čestné vlajky pro ZO ČSCH Kuřím (75 let od založení) a ZO ČSCH Podolí u
Brna (75 let od založení). Byla podána informace o vydání části pozemku u budovy ČSCH
v Praze, Maškově ul. Městský soud v Praze potvrdil, že pozemek patří ČSCH, Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových jednal při rozhodování o majiteli nesprávně.
Katastrální úřad byl o tomto vyrozuměn a zajistí přepis majitele. Dále probíhá soudní jednání o
vrácení další části pozemku u budovy v Praze, Maškově ul. V rámci tohoto bodu bylo jednáno
k žádosti ZO ČSCH Praha–Chuchle o zapůjčení výstavního fundusu a také o žádosti tureckého
chovatelského svazu o využití části textu českého Vzorníku plemen drůbeže ke vzdělávání
tureckých chovatelů. Žádost byla předložena prostřednictvím ÚOK CHD. Bylo konstatováno, že
perokresby není možné využít, protože byly zakoupeny u německého svazu pro český Vzorník
plemen drůbeže.
USNESENÍ 20/ÚVV 17/7/8/1: ÚVV ČSCH schvaluje pronájem tiskárny RICOH – nájem na 48 měsíců
za částku 203.568,- bez DPH. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 20/ÚVV 17/7/8/2: ÚVV ČSCH akceptujeme nabídku Slovenského svazu chovatelů k účasti
ČSCH na výstavě tzv. Visegrádské čtyřky, ČSCH však nebude prozatím pořadatelem této výstavy.
Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 20/ÚVV 17/7/8/3: Ing. David Rameš napíše dopis Městské části Praha-Vysočany, že
nabídnutou cenu na odprodej svazového pozemku (45 m2) ve Vysočanech ČSCH akceptuje. Návrh na
odprodej bude předložen Valné hromadě ČSCH 2017. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 20/ÚVV 17/7/8/4: ÚVV ČSCH schvaluje udělení Čestné vlajky ZO ČSCH Kuřim a ZO
ČSCHN Podolí u Brna. Schváleno všemi hlasy.

USNESENÍ 20/ÚVV 17/7/8/5: ÚVV ČSCH bere na vědomí informace o rozsudku Městského soudu
v Praze, týkajícího se navrácení části pozemku u budovy v Maškově ul. v Praze, a zahájení řízení na
katastrálním úřadě – změna majitele, přepis pozemku na ČSCH.
USNESENÍ 20/ÚVV 17/7/8/6: ÚVV ČSCH schvaluje zapůjčení výstavního fundusu ZO ČSCH PrahaChuchle dle podmínek Půjčovního řádu. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 20/ÚVV 17/7/8/7: ÚVV ČSCH nemá námitky, aby turecký chovatelský svaz využil část textu
z českého Vzorníku plemen drůbeže. ÚVV ČSCH ukládá Peteru Žuffovi, delegátovi ČSCH v sekci
drůbeže EE, projednání výše finanční náhrady za poskytnutí textu. Schváleno všemi hlasy.

Ad 9) Diskuse
Diskutováno bylo o pojištění uskladněného fundusu a dalším setrvání u pojistné firmy DAS.
USNESENÍ 20/ÚVV 17/7/9/1: ÚVV ČSCH ukládá Slavomíru Brožkovi dopojistit výstavní fundus
uskladněný v Kolíně. Termín plnění – do 18. 10. 2017. Schváleno všemi hlasy.

Ad 10) Závěr jednání
Jednání ukončil v 19.23 hodin Ing. Miroslav Kroft, další zasedání se bude konat dne 18. 10. 2017.

Ing. Václav KRŮTA, v. r.
místopředseda ÚVV ČSCH







Ing. Miroslav KROFT, v. r.
předseda ÚVV ČSCH

Zapsala: Ing. Eliška Stejskalová
Ověřovatelé: všichni členové ÚVV ČSCH
Předáno k ověření: dne 15. 9. 2017
Ověřování ukončeno: dne 26. 9. 2017
Zápis – nejpozději do deseti dnů rozeslán účastníkům jednání. Vyvěšen na webu ČSCH a usnesení otištěno v časopise Chovatel.

