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Dne:

Ing. Eliška Stejskalová
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Zápis č. 3/2018
z 26. zasedání Ústředního výkonného výboru ČSCH, konaného dne 15. března 2018
v Sekretariátu ÚVV ČSCH v Praze-Kobylisích
Přítomni:
 ÚVV ČSCH: Ing. Miroslav Kroft - předseda ÚVV ČSCH, Ing. Václav Krůta - místopředseda ÚVV ČSCH,
Slavomír Brožek, Lubomír Kesner, Dagmar Kičurová, Josef Vilhelm (85,71 % účast - jednání bylo
usnášeníschopné)
 ÚKK ČSCH: Václav Uličný
 Zaměstnanci Sekretariátu ÚVV ČSCH: Ing. David Rameš (generální sekretář ÚVV ČSCH),
Ing. Eliška Stejskalová
 Omluven – Josef Buršík
PROGRAM:
1) Zahájení
2) Schválení programu jednání
3) Schválení zapisovatele
4) Kontrola usnesení ze dne 21. 2. 2018
5) Projednání revizních zpráv
a. Zpráva z kontroly nemovitosti Střelice a Brno - Židenice
b. Zpráva z kontroly nemovitosti Havlíčkův Brod a Kolín
c. Zpráva z kontroly nemovitosti Kralovice
6) Informace z Agrární komory ČR
7) Nemovitosti – aktuální stav
8) Přípravný výbor na celostátní výstavu 2018
9) Přípravný výbor na trh zvířat při celostátní výstavě 2018
10) Různé
a. Postup likvidace doposud nezlikvidovaných spolků poštovních holubů
b. Řešení spolupráce ČSCH a VÚŽV, v.v.i. Uhříněves v oblasti GZ českých slepic
c. Nová podoba svazových odznaků I., II. a III. stupně
d. Čestná vlajka ZO ČSCH Sluštice
e. Společný svoz na EV 2018 se SZCH
11) Diskuse
12) 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 svolal e-mailem rozeslanou pozvánkou Ing. Miroslav Kroft. Jednání zahájil v 10.25 hod. a dále
ho vedl. 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 rozšířený o jeden dílčí bod a poté schválený.
USNESENÍ 26/ÚVV 18/3/2/1: ÚVV ČSCH schvaluje program jednání. Schváleno všemi, tj. šesti hlasy.

Ad 3) Schválení zapisovatele
Zpracováním zápisu byla pověřena Ing. Eliška Stejskalová, ověřovateli budou všichni členové ÚVV ČSCH.
USNESENÍ 26/ÚVV 18/3/3/1: Zápis z jednání ÚVV ČSCH č. 3/2018 zpracuje Ing. Eliška Stejskalová,
ověřovateli budou všichni členové ÚVV ČSCH. Poslední kolo ověřování provedou předseda ÚVV ČSCH a
místopředseda ÚVV ČSCH. Schváleno všemi hlasy.

Ad 4) Kontrola usnesení ze dne 21. 2. 2018
Nejprve byla provedena kontrola dosud nesplněných bodů usnesení z předešlých jednání. (Body
dlouhodobé či 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, ul. Karoliny Světlé. (V ŘEŠENÍ – nový termín dokončení do 31. 8. 2018, úprava
sklepních prostor bude řešena až po zřízení přívodu teplovodního topení.)
- 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. (V
ŘEŠENÍ – nový termín pro dokončení prací 12. 6. 2018, ihned po rozdělení bytu na dvě samostatné
jednotky bude řešen pronájem.)
- USNESENÍ 24/ÚVV 18/1/5/1: ÚVV ČSCH ukládá Lubomíru Kesnerovi, Josefu Vilhelmovi,
Dagmar Kičurové a Ing. Davidu Ramešovi zrealizovat poptávku na služby související s přípravou
a konáním CV Chovatel 2018. Termín plnění – do příštího jednání výstavního výboru. (ÚKOL TRVÁ.)
- USNESENÍ 24/ÚVV 18/1/6/1: ÚVV ČSCH pověřuje Lubomíra Kesnera:
 přetříděním starého výstavního fundusu a vytvořením soupisu nabídky k jeho prodeji (V ŘEŠENÍ);
 zajištěním poptávkového řízení na gitter boxy pro uskladnění keramických krmítek (V ŘEŠENÍ);
 zajištěním nákupu plastových zeleninových přepravek na uskladnění plastových krmítek (V ŘEŠENÍ.);
 zajištěním zjednodušeného poptávkového řízení na pořízení vysokozdvižného vozíku o nosnosti
minimálně 3,5 tuny - vysokozdvih s posuny do boku (V ŘEŠENÍ).
- USNESENÍ 24/ÚVV 18/1/6/2: ÚVV ČSCH jmenuje likvidátora Lubomíra Kesnera ve věci
svazového objektu ve Štítech. Termín plnění – s okamžitou platností. (V ŘEŠENÍ, likvidátor
jmenován, IČ ZO ČSCH Štíty nelze použít, jedná se o vyvinění hlavního spolku.)
- USNESENÍ 24/ÚVV 18/1/9/2: ÚVV ČSCH ukládá jednotlivým sekcím ČSCH nahlásit
prostřednictvím Sekretariátu ÚVV ČSCH kontaktní osoby pro Evropskou výstavu 2018. Termín
plnění – do 31. 3. 2018. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 24/ÚVV 18/1/9/3: ÚVV ČSCH schvaluje příspěvek 5000,- Kč pro účast zástupců
ČSCH na 19. veletrhu neziskových organizaci NGO Market 2018 konaném v Praze. (V ŘEŠENÍ,
jednáno o nové člence ÚKPMCH.)
- USNESENÍ 24/ÚVV 18/1/10/4: ÚVV ČSCH na základě zprávy z provedené kontroly ÚKK ČSCH
ukládá Ing. Davidu Ramešovi:
 uzavřít dodatek k nájemní smlouvě a zpracovat do nájemní smlouvy pronajatou plochu
přepočítanou na m2 v nemovitosti Maškova 3, Praha 8-Kobylisy u nájemníků Šárky Kořínkové a
Jana Slyvinszkého. V dodatku bude upraveno nájemné na částku v místě obvyklou a přidána
doložka s kaucí odpovídající třem nájmům (V ŘEŠENÍ);
 projednat s Měst. org. ČSCH Praha a speciální ZO ČSCH chovatelů koček Praha 8 společný
pronájem prostor v nemovitosti Maškova 3, Praha 8-Kobylisy (SPLNĚNO.)
Následovala kontrola UKLÁDACÍCH bodů z jednání ÚVV ČSCH dne 21. 2. 2018:
- USNESENÍ 25/ÚVV 18/2/4/1: ÚVV ČSCH pověřuje Slavomíra Brožka vyřízením agendy
související s vyřazením nákladního automobilu značky Avia, které je v majetku hlavního spolku,
z evidence vozidel. (V ŘĚŠENÍ, toto usnesení navazuje na Usnesení 21/ÚVV 17/8/4/3, nový termín
– do 19. 4. 2018).
- USNESENÍ 25/ÚVV 18/2/6/1: ÚVV ČSCH ukládá Lubomíru Kesnerovi:
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zpracovat návrh rozpočtu na rozdělení bytu na dvě samostatné jednotky ve svazové nemovitosti
v Roudnici nad Labem. Nový termín – do 19. 4. 2018 (V ŘEŠENÍ);
zpracovat návrh na přestavbu budovy bývalé tiskárny na bytové jednotky ve svazové nemovitosti
v Brně, Plotní ul. Termín plnění – do dubnového zasedání ÚVV ČSCH (V ŘEŠENÍ);
realizovat nutné opravy svazové nemovitosti v Havlíčkově Brodě (s ohledem na nástup nových
nájemníků) a dále zrekonstruovat nové prostory bývalé dílny do přijatelného stavu (k novému
pronájmu). Veškeré tyto náklady nepřekročí částku 100.000,- Kč. Termín plnění – do dubnového
zasedání ÚVV ČSCH. (SPLNĚNO.).
USNESENÍ 25/ÚVV 18/2/6/2: ÚVV ČSCH schvaluje realizaci nutných oprav ve
svazové nemovitosti v Havlíčkově Brodě, ul. Svatovojtěžská 86 s ohledem na nástup nových
nájemníků (s nutností rozdělení odečtu všech energií) a dále schvaluje rekonstrukci nových prostor
ve druhém nadzemním podlaží (po bývalé dílně) za částku maximálně 100.000,- Kč bez DPH – tyto
prostory budou také nabídnuty k pronájmu. Jednotlivé části rekonstrukce mohou být rozděleny na
jednotlivé dílčí zakázky na základě rozpočtů a objednávek zhotoviteli. Termín plnění – do 15. 3.
2018. (SPLNĚNO, prostory dány prostřednictvím inzerce k pronájmu.)
USNESENÍ 25/ÚVV 18/2/6/3: ÚVV ČSCH pověřuje Ing. Miroslava Krofta a Ing. Václava Krůtu
podpisem dodatku smlouvy na výměnu oken ve svazové budově v Kolíně, ul. Karoliny Světlé.
Termín plnění – do 15. 3. 2018. (SPLNĚNO.)
USNESENÍ 25/ÚVV 18/2/6/4: ÚVV ČSCH schvaluje nájem skladových prostor ve městě Lysá nad
Labem – po dobu pěti let za částku 23.000,- Kč měsíčně - a pověřuje Ing. Miroslava Krofta a Ing.
Václava Krůtu podpisem nájemní smlouvy. Termín plnění – do 15. 3. 2018. (SPLNĚNO.)
USNESENÍ 25/ÚVV 18/2/6/5: ÚVV ČSCH schvaluje pronájem vysokozdvižného vozíku ve
skladových prostorách v Lysé nad Labem – na dobu neurčitou a za částku 2.000,- Kč měsíčně. (SPLNĚNO.)
USNESENÍ 25/ÚVV 18/2/6/6: ÚVV ČSCH schvaluje nákup vysokozdvižného vozíku, nosnost
minimálně 3,5 tuny, posun do strany, maximální pořizovací cena 250.000,- Kč. (ÚKOL TRVÁ.)
USNESENÍ 25/ÚVV 18/2/7/3: ÚVV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi zadat autorovi programu
úpravu evidenčního programu členské základny - aby pobočné spolky mohly vyplňovat údaje
v kartě organizace. (SPLNĚNO.)
USNESENÍ 25/ÚVV 18/2/7/6: ÚVV ČSCH zahajuje z podnětu Ing. Vlastimila Nachtigala kárné
řízení z důvodu neoprávněného prodeje majetku členy svazu. (SPLNĚNO.)
USNESENÍ 25/ÚVV 18/2/7/7: ÚVV ČSCH ustavuje pracovní Kárnou komisi ÚVV ČSCH ve
složení: JUDr. Michal Danišovič, RSDr. Jaroslav Hron, Ing. Václav Krůta, náhradník Slavomír
Brožek. (SPLNĚNO, projednán zápis z prvního jednání ustanovené komise, opraveno nesprávně
uvedené příjmení místopředsedy ÚVV ČSCH.)
USNESENÍ 25/ÚVV 18/2/7/8: ÚVV ČSCH ukládá Josefu Vilhelmovi, likvidátorovi ZO ČSCH
Karviná-Darkov, zahájit po zadání odhadu svazové nemovitosti v Karviné-Darkově přípravu
k sepsání kupní smlouvy se ZO ČSCH Karviná (na stejném principu jako je řešena nemovitost
v Kynšperku nad Ohří). Tímto usnesením se zároveň ruší Usnesení 18/ÚVV 17/5/6/5. (V ŘEŠENÍ
– do 31. 3. 2018 bude hotový odhad.)
USNESENÍ 25/ÚVV 18/2/7/9: ÚVV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi připravit návrh smlouvy
na prodej svazové nemovitosti v Kralovicích – kupující ZO ČSCH Kralovice. Návrh bude předložen
Valné hromadě ČSCH 2018. (SPLNĚNO, návrh je připravený.)
USNESENÍ 25/ÚVV 18/2/7/12: ÚVV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi svolat do 1. 3. 2018
Valnou hromadu firmy Zverimex s.r.o. - za účelem zrušení Usnesení 9/ÚV 16/7/11/2 (kterým byl
jednatelem firmy Zverimex, s.r.o. jmenován Ing. David Rameš). Novým jednatelem bude jmenován
Lubomír Kesner. (SPLNĚNO.)

USNESENÍ 26/ÚVV 18/3/4/1: ÚVV ČSCH přijímá rozšířené usnesení o započatém kárném řízení (úplná
citace – Příloha č. 1) vedeném pracovní Kárnou komisí ÚVV ČSCH ve složení: JUDr. Michal Danišovič –
předseda, Slavomír Brožek, RSDr. Jaroslav Hron. PRO 5, ZDRŽEL SE – 1.
USNESENÍ 26/ÚVV 18/3/4/2: ÚVV ČSCH schvaluje doplnění Ústřední komise pro práci s mladými
chovateli o Terezu Čulíkovou, členku ČSCH, Termín plnění – s okamžitou platností. Schváleno všemi hlasy.

Ad 5) Projednání revizních zpráv
a. Zpráva z kontroly nemovitosti Střelice a Brno - Židenice: opravy dokončeny;
b. Zpráva z kontroly nemovitosti Havlíčkův Brod a Kolín: v Havlíčkově Brodě je sepsána
nevyhovující smlouva o společném nakládání s nemovitostí, oprava nemovitosti v Kolíně
je již řešena Usnesením 10/ÚV 16/8/6/5;
c. Zpráva z kontroly nemovitosti Kralovice: s nemovitostí bude nakládáno ve stejném režimu
jako s nemovitostí v Kynšperku nad Ohří (Usnesení 25/ÚVV 18/2/7/9).
Lubomír Kesner podrobně referoval o opravách v jednotlivých nemovitostech, výklad doprovázela
detailní fotografická prezentace.
USNESENÍ 26/ÚVV 18/3/5/1: ÚVV ČSCH reaguje na revizní zprávu k nemovitosti a konstatuje, že
problematika nájemní smlouvy u svazové nemovitosti v Brně - Židenicích bude řešena komplexně po nákupu
pozemku pod budovou a po nákupu přilehlých prostor od městské části Brno.
USNESENÍ 26/ÚVV 18/3/5/2: ÚVV ČSCH konstatuje, že veškerá doporučení ÚKK ČSCH, týkající se
svazové nemovitosti ve Střelicích, byla splněna.
USNESENÍ 26/ ÚVV 18/3/5/3: ÚVV ČSCH ukládá Lubomíru Kesnerovi zajistit ve svazové nemovitosti
v Havlíčkově Brodě výměnu či natření radiátoru a výmalbu přístupové chodby. Termín plnění – do 30. 6.
2018. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 26/ ÚVV 18/3/5/4: ÚVV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi připravit návrh nové smlouvy o
společném nakládání s nemovitostí v Havlíčkově Brodě. Termín plnění – do 31. 5. 2018. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 26/ ÚVV 18/3/5/5: ÚVV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi:
 prověřit, zdali nájemné v nemovitosti v Kolíně a v Havlíčkově Brodě odpovídá nájemnému v místě
obvyklému;
 u všech nájemních smluv s inflační doložkou každoročně zaslat současně s fakturu vyčíslující inflaci
i nový výměr (předpis) nájemného pro následující rok;
 u ostatních nájemních smluv, neobsahujících inflační doložku, řešit navýšení nájmu dodatkem ke smlouvě.
Termín plnění – do 30. 11. 2018. Schváleno všemi hlasy.

Ad 6) Informace z Agrární komory ČR
Ing. Miroslav Kroft a Ing. David Rameš referovali o jednání s prezidentem Agrární komory ČR a o
písemné komunikaci s ministrem zemědělství v demisi, týkajících se dotace na činnost.
USNESENÍ 26/ÚVV 18/3/6/1: ÚVV ČSCH bere na vědomí informace Ing. Miroslava Krofta a Ing. Davida
Rameše o jednáních týkajících se dotace na činnost pro ČSCH.

Ad 7) Nemovitosti – aktuální stav
Lubomír Kesner podrobně informoval o stavu oprav v nemovitosti v Roudnici nad Labem a k řešení
nemovitosti ve Štítech (svaz učiní kroky, aby se hlavní spolek ze zodpovědnosti, tak jak je to uvedeno ve
Stanovách ČSCH, vyvinil). Smlouva na pronájem skladových prostor v Kolíně-Štítarech bude vypovězena
k 31. 12. 2018. Nájemce nemovitosti v Brně, Lidické ul. požádal o odklad oprav.
USNESENÍ 26/ÚVV 18/3/7/1: ÚVV ČSCH pověřuje Ing. Davida Rameše jednáním s Dušanem Papežem
o výpovědi k nájemní smlouvě k pronájmu budovy v Kolíně-Štítarech – ukončení pronájmu dohodou k 31.
12. 2018. Schváleno všemi hlasy.

Ad 8) Přípravný výbor na celostátní výstavu 2018
Bylo jednáno o přípravě letošní celostátní výstavy.

USNESENÍ 26/ÚVV 18/3/8/1: ÚVV ČSCH jmenuje přípravný výbor CV Chovatel 2018: Ing. David Rameš,
Lubomír Kesner, Dagmar Kičurová, Slavomír Brožek. Schváleno všemi hlasy.

Ad 9) Přípravný výbor na trh zvířat při celostátní výstavě 2018
Bylo jednáno o přípravě trhu zvířat při celostátní výstavě.
USNESENÍ 26/ÚVV 18/3/9/1: ÚVV ČSCH jmenuje členy přípravného výboru pro uspořádání trhu zvířat
při CV Chovatel 2018: Ing. Václav Krůta, Josef Vilhelm. Schváleno všemi hlasy.

Ad 10) Různé
a. Postup likvidace doposud nezlikvidovaných spolků poštovních holubů: byly projednány
návrhy předložené AK;
b. Řešení spolupráce ČSCH a VÚŽV, v.v.i. Uhříněves v oblasti GZ českých slepic: jednáno
bylo o dodržování Metodiky pro uchování genetického zdroje zvířat – české slepice zlaté
kropenaté (k postupu VÚŽV neodpovídajícímu této metodice);
c. Nová podoba svazových odznaků I., II. a III. stupně: bylo předloženo několik návrhů;
d. Čestná vlajka ZO ČSCH Sluštice: tato ZO oslaví 50. výročí založení;
e. Společný svoz na EV 2018 se SZCH: diskutováno bylo k návrhu SZCH uspořádat
společný svoz.
USNESENÍ 26/ÚVV 18/3/10/1: ÚVV ČSCH bere na vědomí informace o postupu při likvidaci dosud
nezlikvidovaných spolků chovatelů poštovních holubů, dříve náležejících do struktury ČSCH.
USNESENÍ 26/ÚVV 18/3/10/2: ÚVV ČSCH doporučuje upozornit MZe ČR na dvojkolejnost při práci
s genetickým zdrojem česká slepice zlatá kropenatá a projednat postup VÚŽV, v.v.i. a ČSCH. Termín plnění
– do 19. 4. 2018. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 26/ÚVV 18/3/10/3: ÚVV ČSCH schvaluje novou podobu svazových vyznamenání I., II. a III.
stupně. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 26/ÚVV 18/3/10/4: ÚVV ČSCH schvaluje udělení Čestné vlajky ZO ČSCH Sluštice u
příležitosti 50. výročí založení. Schváleno všemi hlasy.

Ad 11) Diskuse
Ing. Miroslav Kroft referoval o jednání s představiteli sekce chovatelů koček MVDr. Martinem
Urbanem a Ing. Martinem Šandou. Diskutováno bylo také o trestním oznámení, jež podala ZO ČSCH
chovatelů koček Praha 8. Ing. David Rameš byl pověřen, aby nahlédnul do spisu Policie ČR a na příštím
zasedání ÚVV ČSCH podal informace o vyšetřování tohoto trestního oznámení a o poskytnutých
výpovědích. Dále bylo konstatováno, že vyšlo najevo naplnění skutkové podstaty dalšího trestného činu.
USNESENÍ 26/ÚVV 18/3/11/1: ÚVV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi nahlédnout do vyšetřovacího
spisu Policie ČR (ve věci trestního oznámení podaného ZO ČSCH chovatelů koček Praha 8) a podat za
hlavní spolek další trestní oznámení na neznámého pachatele z důvodu naplnění skutkové podstaty
trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku. Termín plnění – do 19. 4. 2018. Schváleno
všemi hlasy.

Ad 12) Závěr jednání
Jednání ukončil v 17.40 hod. Ing. Miroslav Kroft. Další bude konat v Praze dne 19. dubna 2018.
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 22. 3. 2018
Ověřování ukončeno: dne 3. 4. 2018
Zápis – nejpozději do deseti dnů rozeslán účastníkům jednání. Vyvěšen na webu ČSCH a usnesení otištěno v časopise Chovatel.

