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Zápis č. 9/2018
z 32. zasedání Ústředního výkonného výboru ČSCH, konaného dne 18. října 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, Josef Buršík (od bodu č. 5), Lubomír Kesner, Josef Vilhelm (85,71 % účast
- jednání bylo usnášeníschopné)
 ÚKK ČSCH: JUDr. Michal Danišovič
 Zaměstnanci Sekretariátu ÚVV ČSCH: Ing. David Rameš (generální sekretář ÚVV ČSCH),
Ing. Eliška Stejskalová
 Hosté: Petra Koťátková – ÚOK chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců (od bodu č. 6). ÚOK
chovatelů drůbeže zastupoval Josef Vilhelm.
 Omluveni: Dagmar Kičurová (ÚVV ČSCH), Václav Uličný (předseda ÚKK ČSCH)

PROGRAM:
1) Zahájení
2) Schválení programu jednání
3) Schválení zapisovatele
4) Kontrola usnesení ze dne 26. 9. 2018
5) Nemovitosti - aktuální stav
6) CV 2018
a. Aktuální stav příprav
b. Výstavní výbor
c. Různé
7) EV 2018 – aktuální informace
8) Různé
a. Žádost o dotaci na EV pávíků
b. Návrh Směrnice pro činnost kontrolních orgánů ČSCH
c. Návrh Organizačního řádu ČSCH
d. Návrh Organizačního řádu Sekretariátu ÚVV ČSCH
e. Informace z kontroly dotace
f. Stanice kontroly užitkovosti drůbeže
g. Labská investiční, a.s.
h. Žádosti
i. Výběrové řízení na asistentku Sekretariátu ÚVV ČSCH
j. Valná hromada ČSCH
9) Diskuse
10) Závěr jednání

Ad 1) Zahájení
Zasedání svolal e-mailem rozeslanou pozvánkou Ing. Miroslav Kroft. Jednání zahájil v 10.20
hod. a dále ho také 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 byl doplněný o několik dílčích podbodů v bodě č. 8, poté byl schválený.
USNESENÍ 32/ÚVV 18/9/2/1: ÚVV ČSCH schvaluje program jednání. Schváleno pěti hlasy.

Ad 3) Schválení zapisovatele
Zpracováním zápisu z jednání ÚVV ČSCH č. 9/2018 byla pověřena Ing. Eliška Stejskalová, ověřovateli
budou všichni členové ÚVV ČSCH, ověřování bude zrealizováno ve dvou kolech.
USNESENÍ 32/ÚVV 18/9/3/1: Zápis z jednání ÚVV ČSCH č. 9/2018 zpracuje Ing. Eliška
Stejskalová, ověřovateli budou všichni členové ÚVV ČSCH, druhé kolo ověření provedou Ing.
Miroslav Kroft a Ing. Václav Krůta. Schváleno pěti hlasy.

Ad 4) Kontrola usnesení ze dne 26. 9. 2018
Nejprve byla provedena kontrola dosud nesplněných ukládacích bodů usnesení z předešlých
jednání. (Body dlouhodobé či trvalé /do odvolání/ nejsou při každé kontrole usnesení
projednávány.)
- 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 fakturou i
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. (ÚKOL TRVÁ.)
- USNESENÍ 28/ÚVV 18/5/5/1: ÚVV ČSCH schvaluje kompletní rekonstrukci svazové
nemovitosti v Roudnici nad Labem: I. rozdělení přízemních prostor na samostatnou
garsoniéru a prodejní prostory se skladem (změna ze dne 26. 7. 2018: zájemce o pronájem
prodejních prostor a skladu si tuto část nemovitosti nepronajme; realitní kancelář
doporučila ČSCH vybudovat v přízemí nemovitosti byty z důvodu nízké poptávky po
komerčních prostorách – řešeno navazujícím usnesením. II. rekonstrukci vstupní chodby a
nádvoří společné pro nově vzniklé bytové jednotky a ukládá Lubomíru Kesnerovi zpracovat
návrh rozpočtu a poptávkové řízení firem na tuto rekonstrukci. Termín plnění – do 31. 7.
2018. (V ŘEŠENÍ. Na toto usnesení navazuje související Usnesení 30/ÚVV 18/7/4/1 – dále
bude kontrola plnění prováděna u navazujícího usnesení.)
- USNESENÍ 29/ÚVV 18/6/11/7: ÚVV ČSCH schvaluje návrh na valorizaci členských
známek: dospělý chovatel 320,- Kč (s časopisem Chovatel 680,- Kč), mladý chovatel 185,Kč (s časopisem Chovatel 570,- Kč). Tento návrh bude předložený Valné hromadě ČSCH
2018. Termín plnění – 1. 12. 2018. (ÚKOL TRVÁ.)
- USNESENÍ 30/ÚVV 18/7/4/1: ÚVV ČSCH schvaluje změnu Usnesení 28/ÚVV 18/5/5/1:
přízemní prostory nemovitosti v Roudnici nad Labem budou přestavěny na dvě bytové

jednotky a ukládá Lubomíru Kesnerovi připravit kalkulaci nákladů týkající se této změny
Ostatní část původního USNESENÍ 28/ÚVV 18/5/5/1 zůstává nezměněna. (V ŘEŠENÍ.)
Následovala kontrola UKLÁDACÍCH bodů z jednání ÚVV ČSCH dne 26. 9. 2018:
- USNESENÍ 31/ÚVV 18/8/4/2: ÚVV ČSCH schvaluje smlouvu na pronájem celého prvního
patra nemovitosti v Roudnici nad Labem pobočce firmy Podbrdská realitní – nájemné
27.000,- Kč bez DPH, výpovědní doba šest měsíců, kauce 50.000,- Kč. Zároveň ÚVV
ČSCH pověřuje Ing. Miroslava Krofta a Ing. Václava Krůtu podpisem smlouvy. Termín
plnění – do 18. 10. 2018. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 31/ÚVV 18/8/4/3: ÚVV ČSCH schvaluje nájemní smlouvu s firmou V.I.P. na
pronájem kanceláře ve svazové budově v Praze, Maškově ul. – částka za pronájem činí
3.600,- Kč s DPH. Zároveň pověřuje Ing. Miroslava Krofta a Ing. Václava Krůtu
podepsáním smlouvy. Termín plnění – do 18. 10. 2018. (SPLNĚNO. Bylo přijato
upřesňující usnesení.)
- USNESENÍ 31/ÚVV 18/8/5/1: ÚVV ČSCH pověřuje Ing. Miroslava Krofta a Ing. Václava
Krůtu podpisem smlouvy s Magistrátem města Brno na odkoupení pozemku pod svazovou
nemovitostí v Brně-Židenicích za odhadní cenu 1 653.000,- Kč a na odkoupení
předzahrádky za odhadní cenu 74.000,- Kč. Termín plnění – do 18. 10. 2018. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 31/ÚVV 18/8/7/1: ÚVV ČSCH schvaluje pořízení tohoto výstavního fundusu:
700 koziček pod výstavní klece za částku 455.000,- Kč bez DPH včetně dopravy koziček
(firma Kore), 4100 misek za částku 102.500,- Kč bez DPH včetně dopravy misek (firma
Dub), nákup 1500 plastových krmítek za částku 12.750,- Kč (firma Driml), výrobu
podlážek z vodovzdorné překližky, tloušťka 15 mm, za částku 728.464,38- Kč včetně
dopravy podlážek (firma Jafholz) a pověřuje Ing. Miroslava Krofta a Ing. Václava Krůtu
podpisem příslušných smluv a objednávek. Termín plnění – do 18. 10. 2018. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 31/ÚVV 18/8/7/2: ÚVV ČSCH pověřuje Lubomíra Kesnera zajištěním
dostatečného počtu europalet a gitterboxů pro uskladnění a převoz nově pořízeného
výstavního fundusu (koziček, podlážek, misek). Termín plnění – do 18. 10. 2018.
(SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 31/ÚVV 18/8/9/5: ÚVV ČSCH ukládá Josefu Vilhelmovi projednat s Josefem
Říhou, popřípadě s MVDr. Miloslavem Martincem, Ph.Dr., zastupování ČSCH, respektive
ÚVV ČSCH, na slavnostním zahájení slovenské CV 2018. Termín plnění – do 18. 10. 2018.
(SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 31/ÚVV 18/8/9/6: ÚVV ČSCH ukládá všem svým členům prostudovat
Stanovy ČSCH a nejpozději do 18. 10. 2018 zaslat Ing. Davidu Ramešovi svoje připomínky
a návrhy na změny. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 31/ÚVV 18/8/9/7: ÚVV ČSCH ukládá všem svým členům prostudovat do 6.
10. 2018 návrh Organizačního řádu ČSCH a připomínky zaslat na Sekretariát ÚVV ČSCH.
Návrh Organizačního řádu ČSCH bude také neprodleně rozeslán OO ČSCH a jednotlivých
chovatelským sekcím – tyto připomínky dodají nejpozději do 15. 10. 2018. Veškeré došlé
připomínky budou poskytnuty Komisi pro přípravu prováděcích předpisů. Připomínkovaný
Organizační řád ČSCH budce nejpozději 1. 11. 2018 odeslaný na OO ČSCH. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 31/ÚVV 18/8/10/1: ÚVV ČSCH ukládá Slavomíru Brožkovi připravit návrh
na změnu pojistné smlouvy týkající se výstavního fundusu. Termín plnění – do 18. 10.
2018. (SPLNĚNO.)

USNESENÍ 32/ÚVV 18/9/4/1: ÚVV ČSCH upřesňuje znění Usnesení 31/ÚVV 18/8/4/3: „ÚVV
ČSCH schvaluje nájemní smlouvu s firmou V.I.P. na pronájem kanceláře ve svazové budově
v Praze, Maškově ul. – částka za pronájem činí 3.600,- Kč s DPH měsíčně.“ Schváleno pěti hlasy.
Ad 5) Nemovitosti – aktuální stav
Na jednání se dostavil člen ÚVV ČSCH Josef Buršík. Lubomír Kesner informoval o třech
došlých výpovědích (od třech kadeřnic) na pronájem prostor ve svazové nemovitosti v Havlíčkově
Brodě. Dále referoval o stavu prostor v této nemovitosti, která si vyžaduje investici do oprav
minimálně ve výši 300.000,- Kč. Výpověď z pronájmu prostor ve svazové nemovitosti v Kolíně
podal také jednatel firmy Czech Houses, s.r.o. – k 31. 12. 2018. I tato nemovitost vyžaduje další
stavební úpravy. Poté Lubomír Kesner informoval o neshodách mezi dalšími nájemníky
nemovitosti v Kolíně. Ohledně nemovitosti ve Štítech jedná hlavní spolek s Katastrálním úřadem
v Olomouci a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Podrobným šetřením
záležitosti ohledně nemovitosti ve Štítech bylo zjištěno, že nemovitost je v majetku nikoliv
neexistující ZO ČSCH Štíty, ale OO ČSCH Šumperk. Po první novele nových Stanov ČSCH hlavní
spolek neručí za závazky pobočných spolků. Záležitost proto bude předána k řešení OO ČSCH
Šumperk. Tím pádem pozbývají platnosti veškerá předešlá usnesení vztahující se k této záležitosti,
protože hlavnímu spolku nepřísluší její řešení.
USNESENÍ 32/ÚVV 18/9/5/1: ÚVV ČSCH bereme na vědomí výpověď Miroslavy Jirákové, Marty
Dvořákové a Michaely Dolejší na pronájem prostor ve svazové nemovitosti v Havlíčkově Brodě.
USNESENÍ 32/ÚVV 18/9/5/2: ÚVV ČSCH schvaluje zveřejnění nabídky na pronájem uvolněných
prostor ve svazové nemovitosti v Kolíně formou plakátů vyvěšených v Kolíně. Termín plnění – do
31. 10. 2018. Schváleno všemi, to znamená šesti hlasy.
USNESENÍ 32/ÚVV 18/9/5/3: ÚVV ČSCH ruší likvidaci majetku ZO ČSCH Štíty (a zároveň ruší
platnost všech usnesení v této záležitosti přijatých), a to z důvodu, že ZO ČSCH Štíty právně
neexistuje a záležitost nepřísluší k řešení hlavnímu spolku ČSCH. Termín plnění – s okamžitou
platností. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 32/ÚVV 18/9/5/4: ÚVV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi a Lubomíru Kesnerovi
napsat Finančnímu úřadu v Olomouci a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v
Šumperku, že ohledně svazové nemovitosti ve Štítech podle Stanov ČSCH neručí hlavní spolek za
závazky pobočných spolků. Termín plnění – do 15. 11. 2018. Schváleno všemi hlasy.

Ad 6) CV 2018
a. Aktuální stav příprav: projednána byla podestýlka pro jednotlivé druhy zvířat (holubi –
vlnitý papír, drůbež – řezaná sláma, králíci - sláma), krmení (holubi – holubí zob a granule
/s výjimkou některých plemen/, drůbež – granule a pšenice, králíci – granule a oves),
projednávány byly otázky týkající se posuzování. (Pozn. – na jednání ÚVV ČSCH
navazovala pracovní porada k CV 2018 – 22. 10. 2018 – se zástupci jednotlivých sekcí a
některými členy výstavního výboru, kde byly tyto záležitosti náležitě projednány).
Zvažovány byly svozové trasy, jednáno bylo o zajištění občerstvení.
b. Výstavní výbor: účastníci jednání byli informováni o složení výstavního výboru CV 2018:
Ing. Václav Krůta – předseda výstavního výboru a realizace trhu, Ing. David Rameš –
místopředseda výstavního výboru a ředitel CV, Mgr. Ondřej Matouš – místopředseda
výstavního výboru; MVDr. Jaroslav Talacko – veterinární dozor, Ing. Zdena Dvořáková –
účetní a ekonomka, Lubomír Kesner – hlavní garant, Josef Vilhelm – doprava a ubytování,

Lenka Poláková Kadeřábková – vedoucí prodeje zvířat, Dagmar Kičurová – dětský koutek,
tombola, některé doprovodné expozice, RNDr. Pavel Pivoňka – expozice zpěvných kanárů,
Petra Koťátková – expozice morčat a jiných drobných hlodavců, Silvie Veselá a Linda
Kabátová - propagační stánek ČSCH a časopisu Chovatel, Petr Blecha a Ing. Jaroslav
Boukal – informace a výdej katalogů. Dále byla řešena propagace výstavy, občerstvení a
svoz zvířat. Ing. Václav Krůta informoval o plánované pracovní schůzce k CV.
c. Různé: projednávány byly vstupenky na CV 2018, zlevněné vstupné budou mít děti do
výšky 120 cm a držitelé průkazky ZTP/P (včetně doprovodu), děti do třech let budou mít
vstup zdarma.
USNESENÍ 32/ÚVV 18/9/6/1: ÚVV ČSCH bere na vědomí informace o přípravách CV 2018.

Ad 7) EV 2018 – aktuální informace
Ing. David Rameš informoval, že Sekretariát ÚVV ČSCH má k dispozici potvrzené přihlášky
na EV 2018 pro vystavovatele holubů. Pro vystavovatele drůbeže a králíků pořadatelé zatím
potvrzené přihlášky nezaslali. Jednáno bylo k organizačnímu zabezpečení svozu zvířat a jejich
dopravy do Dánska, řešeny bylo záležitosti týkající se personálního zajištění stánku ČSCH na
výstavišti, k poskytovanému občerstvení, propagaci atd.
USNESENÍ 32/ÚVV 18/9/7/1: ÚVV ČSCH bere na vědomí informace Ing. Davida Rameše
k Evropské výstavě 2018.

Ad 8) Různé
a. Žádost o dotaci na EV pávíků: výstavu pořádá Klub chovatelů strukturových plemen
holubů ČSCH – evropská pobočka celosvětového klubu, který byl založen v USA.
Předpokládá se účast 50 vystavovatelů z patnácti zemí. Jednáno bylo o tom, že jmenovaný
klub nedodržuje svazovou směrnici pro posuzování holubů. Na našich výstavách a
přehlídkách jsou posuzováni holubi pávíci a parukáři tzv. americkým způsobem. Pokud
tak činí zahraniční posuzovatelé, v tom případě je to v pořádku. Ale pokud tak činí čeští
posuzovatelé nebo chovatelé, kteří nejsou posuzovateli, tak to není v souladu se směrnicí.
Podpora na výstavu bude podmíněna dodržováním platných směrnic ČSCH.
b. Návrh Směrnice pro činnost kontrolních orgánů ČSCH: předložen byl návrh směrnice, jenž
bude připomínkován;
c. Návrh Organizačního řádu ČSCH: někteří členové ÚVV ČSCH zaslali svoje připomínky
k návrhu. Bylo konstatováno, že tento řád musí být v souladu se Stanovami ČSCH. Při té
příležitosti bylo řečeno, že stávající Stanovy ČSCH je potřeba v některých bodech
aktualizovat, upravit a zajistit návaznost jednotlivých článků. Návrh Organizačního řádu
ČSCH se bude na Valné hromadě ČSCH schvalovat jako celek. Není možné připustit
zmatečnost, která proběhla při schvalování nových Stanov ČSCH, kdy delegáti (byť bylo
připomínkové řízení ukončeno) zasahovali se svými podněty a názory do koncepce
základního svazového předpisu a vynucovali si nekoncepční změny.
d. Návrh Organizačního řádu Sekretariátu ÚVV ČSCH: řád bude zpracovávat nový ÚVV
ČSCH až poté, co bude schválený Organizační řád ČSCH.
e. Informace z kontroly dotace: Ing. David Rameš referoval o práci kontrolní komise MZe
ČR. K závěrům si MZe ČR vyžádalo doplnění a vysvětlení.
f. Stanice kontroly užitkovosti drůbeže (srovnávací stanice): Josef Vilhelm informoval o
přípravě stanice kontroly užitkovosdti (srovnávací stanice) zaměřené na testování drůbeže

při SZeŠ Lanškroun. Pro zahájení testování je nezbytné provést některé stavební úpravy
v areálu školy. Celková předpokládaná investice je 180.000,- Kč do materiálu (práce budou
vykonány svépomocí), z toho 90.000,- Kč ještě v roce 2018. Požádal o rozpočtovou změnu
v rozpočtu ÚOK CHD – přesun prostředků z účtu na podporu kontrolovaných chovů,
uznávacího řízení kontrolovaných chovů, paušálních odměn funkcionářů, další prostředky
budou získány z příjmu z prodeje kroužků.
g. Labská investiční, a.s.: Ing. David Rameš referoval, že soudce krajského soudu, který řeší
žalobu, kterou podal ČSCH proti Labské investiční, a.s. navrhnul smír a specifikoval
finanční podmínky smíru. Účastníci jednání pověřili Ing. Miroslava Krofta a Ing. Václava
Krůtu dalším jednáním s Advokátní kanceláří Kučera, která ČSCH zastupuje.
h. Žádosti: řešena byla žádost účastníka letošní Olympiády mladých chovatelů na odpuštění
poplatků – z vážných zdravotních důvodů jej musel na OMCH musel doprovázet otec.
Projednávána byla žádost ÚKPM na proplacení paušálů. Na programu jednání byla i žádost
další krmivářské firmy na umístění aktivního odkazu na webu ČSCH.
i. Výběrové řízení na asistentku Sekretariátu ÚVV ČSCH: do výběrového řízení byly řádně
dodány dvě přihlášky. Další byla dodána pozdě, jednou byla vznesena poptávka od
studenta střední školy. Ve výběrové komisi zasednou Slavomír Brožek, Ing. Václav Krůta
a Ing. David Rameš (náhradník Ing. Miroslav Kroft).
j. Valná hromada ČSCH: termín konání 1. 12. 2018, místo Základní škola Burešova, Praha.
Řešeno bylo personální zajištění VH. Diskutovalo se o rozpočtových opatřeních v rozpočtu
na rok 2018.
USNESENÍ 32/ÚVV 18/9/8/1: ÚVV ČSCH schvaluje částku 3.000,- Kč a udělení osmi pohárů na
pořádání Evropské výstavy holubů pávíků v roce 2019 v Újezdě u Brna, a to pouze za podmínky,
že na výstavách pávíků budou dodržovány při posuzování platné směrnice ČSCH. Schváleno všemi
hlasy.
USNESENÍ 32/ÚVV 18/9/8/2: ÚVV ČSCH pověřuje JUDr. Michala Danišoviče přípravou
návrhu textových změn ve Stanovách ČSCH a v návrhu Organizačního řádu ČSCH tak, aby tyto
dokumenty byly v souladu a navazovaly na sebe. Termín plnění – do 1. 11. 2018. Schváleno všemi
hlasy.
USNESENÍ 32/ÚVV 18/9/8/3: ÚVV ČSCH schvaluje rozpočtovou změnu v rozpočtu ÚOK CHD
na rok 2018, a to přesun částky 90.000,- na zřízení stanice kontroly užitkovosti drůbeže. Schváleno
všemi hlasy.
USNESENÍ 32/ÚVV 18/9/8/4: ÚVV ČSCH ukládá Ing. Miroslavu Kroftovi a Ing. Václavu Krůtovi
jednat s Advokátní kanceláří Kučera ve věci Labské investiční, a.s. Termín plnění – do 15. 11.
2018. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 32/ÚVV 18/9/8/5: ÚVV ČSCH schvaluje (z důvodu závažných zdravotních obtíží)
prominutí poplatku 2000,- Kč jednomu účastníkovi Olympiády mladých chovatelů. Schváleno
všemi hlasy.
USNESENÍ 32/ÚVV 18/9/8/6: ÚVV ČSCH schvaluje Ústřední komisi pro práci s mladými
chovateli paušální náhrady v celkové výši 8.000,- Kč (dle rozpisu se specifikací, na co byly paušální
náhrady využity). Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 32/ÚVV 18/9/8/7: ÚVV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi oslovit krmivářské firmy,
které by měly zájem za poplatek umístit svůj aktivní odkaz na web ČSCH. Termín plnění – do 15.
11. 2018. Schváleno všemi hlasy.

USNESENÍ 32/ÚVV 18/9/8/8: ÚVV ČSCH schvaluje komisi pro výběrové řízení na místo
zaměstnankyně Sekretariátu ÚVV ČSCH – Slavomír Brožek, Ing. Václav Krůta, Ing. David Rameš
(náhradník Ing. Miroslav Kroft.) Termín plnění – 25. 10. 2018. PRO – 5. PROTI – 1.
USNESENÍ 32/ÚVV 18/9/8/9: ÚVV ČSCH ukládá všem svým členům vyjádřit se k navrženému
rozpočtu ČSCH na rok 2019, popřípadě navrhnout změny či možné úspory. Termín plnění – do 25.
10. 2018. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 32/ÚVV 18/9/8/10: ÚVV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi odeslat Ing. Miroslavu
Kroftovi hospodaření jednotlivých středisek a sekcí hlavního spolku v roce 2017. Termín plnění –
do 25. 10. 2018. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 32/ÚVV 18/9/8/11: ÚVV ČSCH schvaluje Slavomíra Brožka jako řídícího Valné
hromady ČSCH 2018 a dále navrhuje za ÚVV ČSCH tyto členy komisí: volební komise – Josef
Vilhelm, návrhová – Ing. Václav Krůta, mandátová – Lubomír Kesner, zapisovatelka – Ing. Eliška
Stejskalová, ověřovatel – Lubomír Kesner. Schváleno všemi hlasy.

Ad 9) Diskuse
Diskuse byla otevřena ke všem bodům programu. Ing. David Rameš poskytl informaci o
likvidaci Základní organizace ČSCH chovatelů poštovních holubů v Trutnově a finančním
vypořádání. Jednáno bylo o harmonogramu hrazení členských známek na rok 2019 – okresní
organizace odešlou prostřednictvím elektronické evidence známek na rok 2019 do 31. 1. 2019
(poznámka – o nominální hodnotě členských známek bude rozhodnuto až na Valné hromadě ČSCH
dne 1. 12. 2018.) Jednáno bylo o recipročním otištění inzerátů na CV 2018 a výstavu Moravie
2018.

Ad 10) Závěr jednání
Jednání ukončil v 17.00 hod. Ing. Miroslav Kroft. Předpokládaný termín dalšího jednání ÚVV
ČSCH je 15. 11. 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 26. 10. 2018
Ověřování ukončeno: dne 6. 11. 2018
Zápis – nejpozději do deseti dnů rozeslán účastníkům jednání. Vyvěšen na webu ČSCH a usnesení
otištěno v časopise Chovatel.

