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ÚVV-8/2017

Vyřizuje/linka:

Dne:

Ing. Eliška Stejskalová

20. 10. 2017

Věc:

Zápis č. 8/2017
z 21. zasedání Ústředního výkonného výboru ČSCH, konaného dne 18. října 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 (přítomen od bodu č. 4), Lubomír Kesner, Dagmar Kičurová,
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, Lucie Berná (bod č. 9), Ing. Zdena Dvořáková (bod č. 9) Kateřina Popelková
(bod č. 9)
 Hosté: Mgr. Ondřej Matouš, ředitel výstaviště Lysá nad Labem, s.r.o. (bod č. 7)
PROGRAM
1) Zahájení
2) Schválení programu jednání
3) Schválení zapisovatele
4) Kontrola usnesení ze dne 19. 9. 2017
5) Právní záležitosti
a. Informace ke stavu pozemku 1033/3 k.ú. Kobylisy
b. Částečně vymožená částka z exekuce proti JUDr. Michaelu Sonntagovi
6) Nemovitosti
7) Příprava Celostátní výstavy drobného zvířectva Chovatel 2017
8) Příprava Valné hromady ČSCH 2017
9) Různé
a. Informace o probíhajícím školení programu evidence členské základny
b. Projednávání revizních zpráv ÚKK ČSCH
c. Udělení Čestné vlajky
d. Účast v soutěži - Kynšpek nad Ohří
e. Vyúčtování OMCH 2017
f. Zapůjčení výstavního fundusu Měst. org. ČSCH Praha
10) Diskuse
11) 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
Zasedání nechal svolat e-mailem rozeslanou pozvánkou Ing. Miroslav Kroft, předseda ÚVV ČSCH.
Jednání v 10.30 hod. zahájil a dále ho vedl. Nejprve byla uctěna památka zesnulého MVDr. Antonína
Černoška, předsedy ústředního výboru v letech 1986 – 1990. 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
Navržený program byl rozšířený o několik dílčích bodů a následně byl schválený.

USNESENÍ 21/ÚVV 17/8/2/1: 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 21/ÚVV 17/8/3/1: Zápis z jednání ÚVV ČSCH č. 8/2017 zpracuje Ing. Eliška Stejskalová,
ověřovateli budou všichni členové ÚVV ČSCH. Schváleno všemi (šesti) hlasy.

Ad 4) Kontrola usnesení ze dne 13. 9. 2017
V úvodu jednání přišel Josef Buršík. Nejprve byly z operativních důvodů projednány záležitosti
vztahující se k bodu 9a (informace a usnesení je v rámci bodu č. 9). Poté 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, do realizace opět vstoupili památkáři.)
- 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, za asistence památkářů probíhá realizace.)
- 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.
(SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 17/ÚVV 17/4/6/2: ÚVV ČSCH schvaluje pořízení čtyř propagačních šestihranných
voliér na celostátní výstavu drobného zvířectva. Termín plnění – říjen 2017. (SPLNĚNO.)
- 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. (V
ŘEŠENÍ.)
- 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.
(SPLNĚNO.)
- 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. (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.)
- 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 17/6/10/4: ÚVV ČSCH pověřuje Ing. Davida Rameše provedením
poptávky na pořízení propagačního videa na web ČSCH, v maximální délce 5 minut (představení
ČSCH laické veřejnosti). Nový termín do 31. 12. 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. (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, byl stanoven
termín pro objednání členských známek na rok 2018.)
- 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. (SPLNĚNO, kromě dvou služebních vozidel a přepravního vozíku je na IČ
hlavního spolku registrovaný nákladní automobil značky Avia. V seznamu nemovitostí jsou
uvedeny i nemovitosti, dnes v užívání základních organizací, jež jsou ošetřené zástavním právem
pro hlavní spolek.)
Následovala kontrola UKLÁDACÍCH bodů z jednání ÚVV ČSCH dne 13. 9. 2017.
- 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. (SPLNĚNO, Ing. Miroslav Kroft a
Ing. David Rameš informovali o pokračujícím nevhodném jednáním firmy TONAK, a.s.)
- 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.
(SPLNĚNO.)
- 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. (SPLNĚNO.)
- 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. (SPLNĚNO.)
- 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.
(ÚKOL TRVÁ, komise však prodej nedoporučuje, upozornila na stoupající cenu pozemku a
nutnost zadat odhad nemovitosti.)
- 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. (SPLNĚNO.)
- 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. (SPLNĚNO.)
- 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. (SPLNĚNO, zadáno i na webu www.aaapoptávka.cz; o
výrobu podlážek projevil zájem jeden výrobce.)
- 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. (SPLNĚNO.)
- 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. (ÚKOL TRVÁ.)
- USNESENÍ 20/ÚVV 17/7/8/1: ÚVV ČSCH schvaluje pronájem tiskárny RICOH – nájem na 48
měsíců za částku 203.568,- bez DPH. (SPLNĚNO.)
- 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. (ÚKOL TRVÁ, dopis zaslán,
návrh bude předložen.)
- 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. (SPLNĚNO,
část textu v obecné pasáži vzorníku bude poskytnuta za částku 300,- €.)
- USNESENÍ 20/ÚVV 17/7/9/1: ÚVV ČSCH ukládá Slavomíru Brožkovi dopojistit výstavní
fundus uskladněný v Kolíně. Termín plnění – do 18. 10. 2017. (SPLNĚNO.)
USNESENÍ 21/ÚVV 17/8/4/1: ÚVV ČSCH schvaluje tento postup ohledně spolupráce s firmou
TONAK, a.s.: v případě, že jmenovaná firma neuhradí náklady na zveřejnění inzerátu v katalogu CV
Chovatel 2017, bude s ní rozvázána spolupráce. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 21/ÚVV 17/8/4/2: ÚVV ČSCH schvaluje termín pro odevzdání objednávek členských
známek na rok 2018 od OO ČSCH a speciálních ZO do 30. 11. 2017. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 21/ÚVV 17/8/4/3: ÚVV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi řešit oficiální cestou přes
výpis z registru vozidel navrácení (či odprodej) nákladního automobilu Avia, nyní užívaného ZO ČSCH
Bystřice pod Pernštejnem. Termín plnění – do 31. 12. 2017. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 21/ÚVV 17/8/4/4: ÚVV ČSCH ukládá Josefu Vilhelmovi, aby připravil pro Valnou
hromadu ČSCH 2017 návrh k prodeji nemovitosti v Praze-Ďáblicích (včetně zajištění znaleckého
posudku na odhad nemovitosti). Termín plnění – 25. 11. 2017. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 21/ÚVV 17/8/4/5: ÚVV ČSCH schvaluje zadání výroby podlážek pod výstavní klece firmě
Ing. Miroslav Vobořil za částku 662.000,- Kč bez DPH a pověřuje Ing. Miroslava Krofta a Ing. Václava
Krůtu podepsáním smlouvy. Termín plnění – do 8. 11. 2017. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 21/ÚVV 17/8/4/6: ÚVV ČSCH schvaluje poskytnutí několika pasáží obecné části Vzorníku
plemen drůbeže k publikační činnosti tureckému chovatelskému svazu, a to za částku 300,- €. Schváleno
všemi hlasy.

Ad 5) Právní záležitosti
a. Informace ke stavu pozemku 1033/3 k.ú. Kobylisy
b. Částečně vymožená částka z exekuce proti JUDr. Michaelu Sonntagovi
 Ad a) Úřad pro zatupování státu ve věcech majetkových preferuje před soudním řešením
vyjednávání o navrácení další části pozemku.
 Ad b) V exekuci se podařilo získat část požadované částky, exekuční řízení pokračuje.
USNESENÍ 21/ÚVV 17/8/5/1: ÚVV ČSCH pověřuje Advokátní kancelář Kučera jednáním s Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových v otázce navrácení další části pozemku u budovy (a pod
budovou) ČSCH v Praze, Maškově ul. Schváleno všemi hlasy.

Ad 6) Nemovitosti
Postoloprty – ZO ČSCH prodala budovu bez vrácení dlužné částky hlavnímu spolku, členové si zisk
rozdělili mezi sebou. Záležitost nebyla ošetřena zástavním právem, věc je promlčená.
Praha, Maškova ul. – jednáno bylo k předložené studii na nástavbu dvou pater nad garáže. Bude
prověřeno, zdali je návrh v souladu se stavebním plánem, bude pořízen statický posudek.
Brno, Plotní ul. – vyhodnoceno bylo šest nabídek, skládaly se z nákladů na hlavní a vedlejší práce.
Je nezbytné připravit ještě projekty na rozvody (elektřina, plyn, topení). Z nabídek se jedna rýsuje, firma

Kutil bude požádána nově o přehodnocení vyčíslené položky na odvoz sutin. Projekt je třeba dopracovat
také o přesnou specifikaci spotřebičů.
Štíty – bylo vyhlášeno poptávkové řízení na demolici svazového objektu v havarijním stavu.
Přihlásily se čtyři firmy, nejlepší nabídku předložila firma Pavel Gebert – náklady na 350.000,- bez
DPH. Je možné snížení ceny, ale firma musí nemovitost vidět.
Kralovice – byla schválena oprava střechy za částku 97.000,- + DPH, a oprava elektroinstalace za
částku 64.000,- + DPH. ZO ČSCH Kralovice bude poté navýšen nájem na částku 20.000,- Kč.
USNESENÍ 21/ÚVV 17/8/6/1: ÚVV ČSCH pověřuje Lubomíra Kesnera a Ing. Davida Rameše
zpracováním projektové dokumentace na opravu a zhodnocení nemovitosti v Brně, Plotní ul. a ukládá
Ing. Davidu Ramešovi vyhlásit nové upřesňující výběrové řízení, obsahující i specifikaci zadání o
vybavení nemovitosti. Termín plnění – do 8. 11. 2017. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 21/ÚVV 17/8/6/2: ÚVV ČSCH schvaluje náklady na cestu Pavla Geberta, majitele
demoliční firmy, do Štítů za účelem vyhodnocení situace a upřesnění cenové nabídky na demolici
svazového objektu. Termín plnění – do 8. 11. 2017. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 21/ÚVV 17/8/6/3: ÚVV ČSCH pověřuje Ing. Davida Rameše jednáním se statutárními
zástupci ZO ČSCH Kralovice k předloženým návrhům smluv na rekonstrukci elektroinstalace a střechy
(oprava střechy – náklady 97.000,- Kč + DPH, oprava elektroinstalace – 64.000,- Kč + DPH). Po
rekonstrukci bude ZO navýšeno nájemné o částku 5.000,- Kč ročně. Schváleno všemi hlasy.

Ad 7) Příprava Celostátní výstavy drobného zvířectva Chovatel 2017
Bod byl uveden rekapitulací situace – pořádání CV samotným svazem si prostřednictvím jednání
Valné hromady ČSCH 2016 prosadila členská základna. Zasedání se zúčastnil Mgr. Ondřej Matouš,
ředitel Výstaviště Lysá nad Labem, s.r.o. (VLL) Ing. Václav Krůta podrobně referoval o jednání
výstavního výboru, jež se konalo dne 3. 10. 2017 v Praze, zrekapituloval závěry, jež z jednání vzešly.
Některé záležitosti k CV musí řešit ÚVV ČSCH, protože výstavní výbor k tomu nemá kompetence.
Rokováno bylo k udělení čestných cen (na každé 25. zvíře) a titulů Mistr ČR a Šampión ČR. Jmenováni
byli členové čestného předsednictva. Záštitu nad CV převzal ministr zemědělství. Dále byly řešeny
následující záležitosti.
■ Výstavní (prodejní) pokladny: Václav Uličný (vedoucí IT), Ing. Eliška Stejskalová (vedoucí prodeje),
Jana Benešová, Radek Uličný, Petr Kičura, Pavel Dvořák ml., Jana Korbová a Mgr. Dana Holíková.
■ Poplatky MCH: mladým chovatelům bude po konání CV navráceno klecné (zasláno na účet) za čtyři
neprodejná zvířata.
■ Propagace: zrekapitulovány byly návrhy výstavního výboru, doplněny byly o reklamu v regionálních
rádiích (Rádio Černá hora, Country rádio), tištěné plakáty pro obce a města v okolí Lysé nad Labem
(2500 ks), TV – Receptář a o propagaci prostřednictvím Facebooku - zajistí VLL.
■ Vstupenky, parkovací lístky: byla stanovena cena vstupenek pro děti do 15 let, mimo děti v kočárku
(40,- Kč). Zvací dopis pro hosty bude jako čestná vstupenka. Prodej vstupenek bude řešen smluvně s VLL.
■ Odborné přednášky: sobotní pásmo – od 10.00 hod. MVDr. Miloslav Struhár (Ustájení holubů
v holubníku, choroby holoubat, zdravotní příprava holuba na výstavu a po výstavě). Od 11.00 hod.
MVDr. Miloslav Martinec, Ph.D. (Nová forma králičího moru RHD2). Od 13.00 hod. RNDr. Milan
Tyller (Uplatňování genetiky drůbeže v drobnochovatelské praxi).
■ Trh: proběhla rozsáhlá diskuse, chovatelská veřejnost je rozdělena na dva „tábory“ – příznivce a
odpůrce trhu. Stojí proti sobě dvě hlediska – ekonomika výstavy a estetický dojem z trhu.
■ Inzerce v katalogu CV: sazebník dle časopisu Chovatel.
■ Krmítka: členové ÚOK CHD souhlasí se závěsnými krmítky do klecí s drůbeží.
■ Výzdoba: chvojí – 4 m3 klestu, zapůjčení kontejneru (Lesy města Rokycany, s.r.o.) – za 15.000,- Kč
+ DPH (zajistí Ing. David Rameš). Kukuřice (zajistí Ing. David Rameš). Sláma pod králíky a drůbež: 4
balíky normální slámy, 2 balíky řezané, část ječné slámy, a 3 balíky sena (zajistí Josef Buršík).
■ Soutěž o ceny: nákup věcí v celkové maximální ceně 25.000,- Kč.
USNESENÍ 21/ÚVV 17/8/7/1: ÚVV ČSCH schvaluje udělení čestných cen na CV Chovatel 2017 na
každé 25. zvíře. Mistři ČR a Šampióni ČR dostanou pohár a kokardu na klec. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 21/ÚVV 17/8/7/2: ÚVV ČSCH schvaluje čestné předsednictvo CV Chovatel 2017 ve
složení: Milan Štěch (předseda Senátu Parlamentu ČR), Doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D. (ředitel
Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i.), Ing. Věra Mátlová (VÚŽV, v.v.i.), prof. Ing. Jiří Balík, CSc.,
dr.h.c. (rektor České zemědělské univerzity v Praze), prof. Ing. Eva Tůmová, CSc. (ČZU Praha),

Lubomír Kříž (majitel firmy Energys), Ing. Jan Zapletal (jednatel firmy SABE, s.r.o.), Ing. Karel Otava
(starosta města Lysá nad Labem), Jaroslava Pokorná Jermanová (hejtmanka Středočeského kraje),
Gion Gross (prezident Evropského chovatelského svazu). Dále schvaluje čestné hosty a účastníky
slavnostního zahájení CV Chovatel 2017: Ing. Jan Veleba (senátor), Ivo Valenta (senátor), Ing. Tomáš
Czernin (senátor), Ing. Jiří Šír (náměstek ministra zemědělství), Mgr. Patrik Mlynář (náměstek ministra
zemědělství), MVDr. Zbyněk Semerád (ředitel Státní veterinární správy), MVDr. Zdeněk Císař (ředitel
Krajské veterinární správy Středočeského kraje), členové ÚVV ČSCH, zaměstnanci Sekretariátu ÚVV
ČSCH, garanti, zástupci vítězných okresů Mistrovství ČR v chovu drobného zvířectva 2017, čelný
zástupce Českomoravské myslivecké jednoty, čelný zástupce Českého svazu včelařů, čelný zástupce
Českého rybářského svazu. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 21/ÚVV 17/8/7/3: ÚVV ČSCH schvaluje organizační náležitosti CV Chovatel 2017 dle
rozpisu v bodě č. 7 zápisu č. 8/2017. Kontaktními osobami za výstavní výbor jmenování Ing. Václav
Krůta a Ing. David Rameš. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 21/ÚVV 17/8/7/4: ÚVV ČSCH rozhodoval o dodatečném pořadatelství trhů v rámci CV
Chovatel 2017. PRO – 2, PROTI – 1, ZDRŽELI SE – 4.

Ad 8) Příprava Valné hromady ČSCH 2017
Projednáván byl návrh rozpočtu ČSCH na rok 2018, upravena byla účetní osnova. Krácen byl
neúměrně navýšený rozpočet ÚOK CHOEP. V plánu opravy byly některé investice letošního roku
neuskutečněny a byly přesunuty do roku příštího. Schválen byl program Valné hromady 2017 (Body:
Zahájení, volba mandátové a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů - Schválení programu a
jednacího řádu VH ČSCH - Kontrola plnění usnesení XXV. VH ČSCH - Zpráva o činnosti ÚVV ČSCH
za období uplynulé od XXV. VH ČSCH - Zpráva o hospodaření ČSCH za rok 2016 - Zpráva ÚKK
ČSCH včetně zprávy k provedené prověrce účetní závěrky za rok 2016 - Zpráva Komise pro přípravu
prováděcích předpisů, návrh volebního řádu – Přestávka, oběd – Návrh rozpočtu na rok 2018 –
Vyhlášení voleb na rok 2018 – Návrh na prodej pozemku p.č. 49 k.ú. Vysočany – Návrh na prodej
budovy č.p. 139 a pozemků p.č. 583/1 a 584/1 k.ú. Ďáblice – Návrh na úhradu poplatků při likvidaci
pobočných spolků – Diskuse – Zpráva mandátové a návrhové komise - Přijetí usnesení – Závěr.)
USNESENÍ 21/ÚVV 17/8/8/1: ÚVV ČSCH schvaluje upravený návrh rozpočtu ČSCH na rok 2018,
který bude předložený Valné hromadě 2017 a návrh programu a jednacího řádu Valné hromady 2017.
Schváleno všemi hlasy.

Ad 9) Různé







a. Informace o probíhajícím školení programu evidence členské základny
b. Projednání revizních zpráv ÚKK ČSCH
c. Udělení Čestné vlajky
d. Účast v soutěži - Kynšperk nad Ohří
e. Vyúčtování OMCH 2017
f. Zapůjčení výstavního fundusu Praha
Ad a) Operativně bylo projednáno v úvodu bodu č. 4. Lucie Berná a Kateřina Popelková
referovaly o dosud třech proběhlých instruktážních školeních k evidenčnímu programu.
(Povinnost evidovat členskou základnu je dána zákonem.) V Olomouci a v Praze panovala
přátelská atmosféra, účastníci se aktivně zapojovali do diskuse a navrhovali doplnění programu.
V Brně byla atmosféra odlišná. Část účastníků se zaměřila především na výhrady vůči
Sekretariátu ÚVV ČSCH, kritiku jeho práce, někteří otevřeně konstatovali, že se na evidenci
podílet nebudou.
Ad b) Václav Uličný přednesl doporučení ÚKK ČSCH.
Ad c) Jednáno bylo k udělení vyznamenání Čestná vlajka Klubu chovatelů králíků velkých
světlých stříbřitých u příležitosti 50. výročí založení.
Ad d) Ing. David Rameš a Ing. Miloslav Neubauer, předseda ZO ČSCH Kynšperk nad Ohří,
předloží do 26. 10. 2017 vedení města Kynšperk nad Ohří nabídku do soutěže. Součástí musí být
doklad o zaplacení (vratné) jistiny 150.000,- Kč. Podmínky soutěže nejsou jednoznačně o

nabídnuté ceně, ale o využití objektu. Do soutěže se přihlásí ZO, ale peníze zapůjčí hlavní spolek,
pro který bude zřízeno zástavní právo.
 Ad e) Josef Buršík informoval, že vinou neseriózního jednání firmy TONAK, a.s. chyběla
v rozpočtu OMCH 2017 částka 40.000,- Kč. Chybějící finanční prostředky poskytli soukromí
sponzoři včetně Josefa Buršíka.
 Ad f) Jednáno bylo k zapůjčení výstavního fundusu Měst. org. ČSCH Praha dle Půjčovního řádu.
USNESENÍ 21/ÚVV 17/8/9/1: Členové ÚKK ČSCH doporučují ÚVV ČSCH zvážit klady i zápory
částečné rekonstrukce nemovitosti v Roudnici nad Labem a znovu uvážit, zdali nemovitost neprodat. Při
opravách dalších nemovitostí doporučuje zvážit racionálnost vkládání prostředků do postupných oprav
a dobu návratnosti těchto investic.
USNESENÍ 21/ÚVV 17/8/9/2: Ing. David Rameš zjistí v Roudnici nad Labem cenu v místě obvyklou a
poté ÚVV ČSCH rozhodne, zdali nemovitost pronajme celou jednomu zájemci, nebo prostory
k pronajmutí rozdělí více zájemcům. Termín plnění – do 8. 11. 2017. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 21/ÚVV 17/8/9/3: ÚVV ČSCH schvaluje vyznamenání Čestná vlajka pro Klub chovatelů
králíků velkých světlých stříbřitých u příležitosti 50. výročí založení. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 21/ÚVV 17/8/9/4: ÚVV ČSCH schvaluje částku 150.000,- Kč na složení jistiny (vratné)
jako součást přihlášení do soutěže o koupi nemovitosti v Kynšperku nad Ohří. PRO – 6, PROTI – 1.
USNESENÍ 21/ÚVV 17/8/9/5: ÚVV ČSCH schvaluje zapůjčení výstavního fundusu Měst. org. ČSCH
Praha dle podmínek Půjčovního řádu. Schváleno všemi hlasy.

Ad 10) Diskuse
Vzhledem k objemu prací vztahujících se ke správě nemovitostí a výstavního fundusu bylo
rozhodnuto o vyhlášení výběrového řízení na pracovníka Zverimexu, s.r.o. (V současnosti chybí
Sekretariátu ÚVV ČSCH dva zaměstnanci, jeden je dlouhodobě nemocný) Dále bylo jednáno o zástupci
ÚVV ČSCH na Ústřední konferenci delegátů odbornosti chovatelů zpěvných kanárů, také o navýšení
objemu finančních prostředků určených pro nákup stravenek pro zaměstnance. Na programu jednání
bylo i nedovolené využívání článků z časopisu Chovatel v časopise Svět holubů.
USNESENÍ 21/ÚVV 17/8/10/1: ÚVV ČSCH pověřuje Ing. Davida Rameše vyhlášením (do 25. 10. 2017)
výběrového řízení na zaměstnance Zverimexu, s.r.o (správa majetku a výstavního fundusu). Uzávěrka
příjmu přihlášek – do 30. 11. 2017. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 21/ÚVV 17/8/10/2: ÚVV ČSCH jmenuje jako delegáta na Ústřední konferenci delegátů
odbornosti chovatelů zpěvných kanárů, konanou 3. 11. 2017 v Čáslavi, Slavomíra Brožka. Schváleno
všemi hlasy.
USNESENÍ 21/ÚVV 17/8/10/3: ÚVV ČSCH pověřuje Silvii Veselou kontaktováním redakce časopisu
Svět holubů a ohrazením se vůči nedovolenému zveřejňování článků z časopisu Chovatel. Termín plnění
– do 31. 10. 2017. Schváleno všemi hlasy.

Ad 11) Závěr jednání
Jednání ukončil v 17.35 hod. Ing. Miroslav Kroft, další zasedání se bude konat dne 8. 11. 2017,
součástí programu bude opět příprava CV Chovatel 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 20. 10. 2017
Ověřování ukončeno: dne 25. 10. 2017
Zápis – nejpozději do deseti dnů rozeslán účastníkům jednání. Vyvěšen na webu ČSCH a usnesení otištěno v časopise Chovatel.

