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Číslo jednací:

Vaše č.j./ze dne:

ÚVV-9/2017

Vyřizuje/linka:

Dne:

Ing. Eliška Stejskalová

10. 11. 2017

Věc:

Zápis č. 9/2017
z 22. zasedání Ústředního výkonného výboru ČSCH, konaného dne 9. listopadu 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, 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
PROGRAM

Zahájení
Schválení programu jednání
Schválení zapisovatele
Kontrola usnesení ze dne 18. 10. 2017
Příprava CV Chovatel 2017
- Počet nájemců a jejich umístění + výše nájmu
- Služby, jež ČSCH požaduje po VLL + jejich předběžný náklad
- Umístění bannerů
- Zajištění výzdoby
- Zajištění banneru z MZe
- Katalog – inzerenti + poplatky
- Ostatní
6) Příprava Valné hromady ČSCH 2017
7) Demolice objektu ve Štítech
8) Různé
9) Diskuse
10) Závěr jednání
1)
2)
3)
4)
5)

(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 zahájil v 10.20 hod. a dále ho také vedl. (Původní termín 8. 11. 2017 byl operativně telefonicky
změněný.) 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 jednání byl schválený bez jakékoliv změny.
USNESENÍ 22/ÚVV 17/9/2/1: ÚVV ČSCH schvaluje program jednání. Schváleno všemi 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 22/ÚVV 17/9/3/1: Zápis z jednání ÚVV ČSCH č. 9/2017 zpracuje Ing. Eliška Stejskalová,
ověřovateli budou všichni členové ÚVV ČSCH. Schváleno všemi hlasy.

Ad 4) Kontrola usnesení ze dne 18. 10. 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, oprava probíhá pod dohledem památkářů.)
- 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 probíhá pod dohledem památkářů.)
- 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. (SPLNĚNO, dokument připraven k předložení.)
- 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.)
- 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. (SPLNĚNO, chovatelům byly zaslány pozvánky na vyhlášení 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 17/6/10/9: 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). Nový termín – do 31. 12. 2017 (ÚKOL TRVÁ.)
- 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.)
- 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. (SPLNĚNO, dopis odeslán,
návrh připraven k předložení.)
Následovala kontrola UKLÁDACÍCH bodů z jednání ÚVV ČSCH dne 18. 10. 2017:
- USNESENÍ 21/ÚVV 17/8/4/1 bylo znovu zevrubně projednáno. (ÚVV ČSCH bere na vědomí
dopis ředitelky společnosti TONAK, a.s. s návrhy řešení letošní situace v oblasti proklamované
spolupráce. ÚVV ČSCH schvaluje přijetí návrhu č. 1 a 2. Návrh pod bodem č. 3 neschvaluje.
ÚVV ČSCH schvaluje návrh odpovědi společnosti TONAK, a.s., ze které je zřejmé stanovisko
ÚVV ČSCH ke spolupráci se společností TONAK, a.s.)
- 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. (Vzhledem

k tomu, že na instruktážních školeních k evidenčnímu programu byli zástupci OO ČSCH
informováni o termínu do konce roku 2017, ÚVV ČSCH upravuje termín do 31. 12. 2017.)
- 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. (ÚKOL
TRVÁ.)
- 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. (V ŘEŠENÍ.)
- 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. (SPLNĚNO.)
- 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,- €. (SPLNĚNO.)
- 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. (SPLNĚNO.)
- 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. (SPLNĚNO.)
- 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.
(V ŘEŠENÍ. Jednáno bude také o rekonstrukci elektroinstalace na 2. budově - za částku 103.107,Kč + DPH – ošetřeno navazujícím Usnesením 22/ÚVV 17/9/4/2 .)
- 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. (V ŘEŠENÍ, cena
v místě obvyklém zjištěna, o způsobu pronájmu nemovitosti bude teprve rozhodnuto.)
- 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. (SPLNĚNO.)
- 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. (SPLNĚNO, redakce časopisu Svět holubů
projednávala zveřejnění některých příspěvků se zaměstnankyní redakce časopisu Chovatel. Pro
příště je nezbytné nejprve tyto kroky konzultovat s Redakční radou časopisu Chovatel, popřípadě
minimálně s předsedou této rady.)
USNESENÍ 22/ÚVV 17/9/4/1: ÚVV ČSCH pověřuje Ing. Davida Rameše jednáním se statutárními
zástupci ZO ČSCH Kralovice k předloženému návrhu týkajícímu se rekonstrukce elektroinstalace
střechy na 2. budově (objekt čp. 199), a to za částku 103.107,- Kč + DPH. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 22/ÚVV 17/9/4/2: ÚVV ČSCH ukládá zaměstnankyním redakce časopisu Chovatel
konzultovat poskytování příspěvků z časopisu Chovatel (ke zveřejnění v jiných tiskovinách) s Redakční
radou časopisu Chovatel, popřípadě s předsedou této rady. Termín plnění – s okamžitou platností.
Schváleno všemi hlasy.

Ad 5) Příprava CV Chovatel 2017
- Počet nájemců a jejich umístění + výše nájmu
- Služby, jež ČSCH požaduje po VLL + jejich předběžný náklad
- Umístění bannerů
- Zajištění výzdoby
- Zajištění banneru z MZe
- Katalogu – inzerenti + poplatky
- Ostatní
V rámci tohoto bodu byla detailně řešena příprava CV Chovatel 2017. Vyjmenováni byli přihlášení
nájemci a výše vybraných poplatků. V rámci nabízených služeb budou od výstaviště v Lysé nad Labem
požadovány tyto služby: úklid, požární služba, ostraha, zdravotní služba, obsazení jedné pokladny,
technická služba, likvidace odpadů, přistavení kontejnerů. Dále bylo řešeno zajištění stavění a bourání
výstavního fundusu, rozmístění doprovodných expozic a prodej zvířat. Rozplánováno bylo umístění
bannerů, včetně banneru ministerstva zemědělství. Zrekapitulováni byli inzerenti, kteří zveřejní reklamu
v katalogu (počet výtisků – 2500). Byly podány informace o zapisovatelích, ubytování, svozových
trasách (pro malý zájem jsou zorganizovány pouze dvě svozové trasy). Následovala kontrola plnění bodů
vzešlých z jednání výstavního výboru. Několikahodinové rozsáhlé projednávání tohoto bodu bylo
zakončeno přijetím dvou usnesení.
USNESENÍ 22/ÚVV 17/9/5/1: ÚVV ČSCH schvaluje účast předsedů krajských sdružení ČSCH na
slavnostním zahájení CV Chovatel 2017 (cestovní náklady uhradí jednotlivá krajská sdružení). PRO –
5, ZDRŽEL SE – 1 (Josef Vilhelm byl v době hlasování pověřený jiným úkolem).
USNESENÍ 22/ÚVV 17/9/5/2: ÚVV ČSCH zmocňuje Slavomíra Brožka a Lubomíra Kesnera k podpisu
smlouvy pojištění odpovědnosti na akci CV Chovatel 2017. Schváleno všemi hlasy.

Ad 6) Příprava Valné hromady ČSCH 2017
V rámci tohoto bodu byly projednávány připomínky členů ÚVV ČSCH k návrhu jednacího a
volebního řádu, navrhovány byly dílčí úpravy či doplnění textu.
USNESENÍ 22/ÚVV 17/9/6/1: ÚVV ČSCH pověřuje Ing. Miroslava Krofta sumarizací návrhů změn
v Jednacím řádu ČSCH a Volebním řádu ČSCH a jeho odeslání předsedovi Komise pro přípravu
prováděcích předpisů ke Stanovám ČSCH. Termín plnění – do 23. 11. 2017. Schváleno všemi hlasy.

Ad 7) Demolice objektu ve Štítech
Majitel demoliční firmy Pavel Gebert osobně navštívil objekt ve Štítech určený k demolici. Likvidaci
objektu ztěžuje přístupový můstek, který neunese těžkou mechanizaci (bude muset být použita menší
mechanizace). Likvidovat se bude 600 tun suti včetně azbestu (nejbližší skládka je v Zábřehu). Návrh
na likvidaci – 772.000,- Kč bez DPH. Vzhledem k nepřízni počasí a blížící se zimě bude demolice
realizována na jaře.
USNESENÍ 22/ÚVV 17/9/7/1: ÚVV ČSCH pověřuje Lubomíra Kesnera a Ing. Davida Rameše
přípravou návrhu smlouvy na demolici objektu ve Šítech firmou Pavel Gebert. Termín plnění – do 14.
12. 2017. Schváleno všemi hlasy.

Ad 8) Různé
Byly podány informace k nemovitosti v Kynšperku nad Ohří. Dne 1. 11. 2017 byly otvírané obálky,
ZO ČSCH Kynšperk nad Ohří byl jediným uchazečem o zakoupení nemovitosti. O zájemci bude jednat
rada města, výsledek bude známý začátkem prosince 2017. Hlavní spolek zapůjčí ZO ČSCH Kynšperk
nad Ohří finanční prostředky k zakoupení nemovitosti.
Dále bylo řešeno navýšení ceny za výrobu výstavních klecí – dle požadavků ÚOK byly klece
upraveny o drát na zavěšení krmítek (klece budou pozinkovány žárováním). Poté bylo jednáno k Valné
hromadě Zverimexu, s.r.o. Ing. David Rameš podal informace k EV 2018, připraveno bylo zasedání
Redakční rady časopisu Chovatel. Poté byla poskytnuta informace o rezignaci Dany Caithamlové na
funkci členky Komise pro práci s mládeží (za odbornost chovatelů králíků) a byl jmenován člen ÚVV

ČSCH, který se zúčastní slavnostní Výroční členské schůze Klubu chovatelů králíků velkých světlých
stříbřitých - k 50. výročí založení.
Václav Uličný referoval o stížnosti Pavla Baculáka na dění kolem zaniklé ZO ČSCH Hostinné (tato
ZO nebyla k 31. 12. 2016 zaregistrována, přesto vykazuje činnost týkající se pronájmu pozemků).
USNESENÍ 22/ÚVV 17/9/8/1: ÚVV ČSCH schvaluje výrobu výstavních klecí firmou Josef Turek,
upravených dle požadavku ÚOK o doplnění drátu na závěsná krmítka. ÚVV ČSCH zároveň akceptuje
navýšení ceny zakázky na částku 2.249.594,- Kč bez DPH. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 22/ÚVV 17/9/8/2: ÚVV ČSCH schvaluje Ing. Miroslava Krofta jako delegáta na Valnou
hromadu Zverimexu, s.r.o., která se bude konat dne 5. 12. 2017 v Praze. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 22/ÚVV 17/9/8/3: ÚVV ČSCH pověřuje Josefa Vilhelma oslovit ÚOK chovatelů králíků
s žádostí o nominaci nového zástupce do Komise pro práci s mládeží. Termín plnění – do 14. 12. 2017.
Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 22/ÚVV 17/9/8/4: ÚVV ČSCH pověřuje Ing. Václava Krůtu účastí na Výroční členské
schůzi Klubu chovatelů králíků velkých světlých stříbřitých – k 50. výročí založení. Termín plnění - 11.
11. 2017. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 22/ÚVV 17/9/8/5: ÚVV ČSCH pověřuje Václava Uličného prošetřením situace ohledně
zaniklé ZO ČSCH Hostinné. Termín plnění – do 14. 12. 2017. Schváleno všemi hlasy.

Ad 9) Diskuse
Vzhledem k diskusím, jež probíhaly ke všem předešlým bodům jednání, nebyly podány žádné další
podněty k projednání.

Ad 10) Závěr jednání
Jednání ukončil v 17.53 hod. Ing. Miroslav Kroft. Další řádné zasedání ÚVV ČSCH se bude konat
v Praze dne 14. 12. 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 10. 11. 2017
Ověřování ukončeno: dne 22. 11. 2017
Zápis – nejpozději do deseti dnů rozeslán účastníkům jednání. Vyvěšen na webu ČSCH a usnesení otištěno v časopise Chovatel.

