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Číslo jednací:

Vaše č.j./ze dne:

55-1/2016

Vyřizuje/linka:

Dne:

Eliška Stejskalová

14. 6. 2016

Věc:

Zápis č. 6/2016
z 8. zasedání Ústředního výboru ČSCH, konaného dne 8. června 2016
v Sekretariátu ÚV ČSCH v Praze
Přítomni:
ÚV ČSCH: Ing. Miroslav Kroft, Ing. Václav Krůta, Slavomír Brožek, Josef Buršík,
Lubomír Kesner, Josef Vilhelm (100 % účast, jednání bylo usnášeníschopné)
ÚKK (ÚRK) ČSCH: Václav Uličný
Zaměstnanci Sekretariátu ÚV ČSCH: Ing. David Rameš (generální sekretář ČSCH), Ing. Eliška Stejskalová
Hosté: Adam Čížek (D.A.S.), Petr Stašek (D.A.S.), Ondřej Staněk (KB), Tomáš Rýdl (KB)
(Poznámka – značení usnesení: číslo zasedání ÚV ČSCH, pořadí jednání v daném roce, číslo bodu
programu, číslo usnesení v rámci programu.)

PROGRAM
1) Zahájení
2)
3)
4)
5)

Schválení programu jednání
Schválení zapisovatele
Kontrola usnesení ze dne 11. 5. 2016
Právní záležitosti

6) Projednání výstavních podmínek a smlouvy s Výstavištěm Flora Olomouc, a. s. na pořádání CVMK, CVMD a
nově CV holubů výletků 2016

7) Projednání podmínek ukončení smlouvy s firmou NOMITA s.r.o. dohodou
8) Projednání návrhu oprav vybraných nemovitostí
9) Diskuse
10) Závěr jednání

Ad 1) Zahájení
Jednání zahájil v 10.15 hod. Ing. Miroslav Kroft, předseda ÚV ČSCH, jenž také celé další
jednání vedl. Avizoval účast pozvaných hostů. Rokování svolal předseda ÚV ČSCH na základě emailem rozeslané pozvánky. Z jednání byl pořízen zvukový záznam, který bude po dobu jednoho
roku uložený v Sekretariátu ÚV ČSCH.
USNESENÍ 8/ÚV 16/6/1/1: Účastníci jednání berou na vědomí informaci o hostech jednání.

Ad 2) Schválení programu jednání
K jednání nebyly žádné připomínky, dále se jednalo dle programu uvedeného v pozvánce.
USNESENÍ 8/ÚV 16/6/2/1: ÚV ČSCH schvaluje program jednání. Schváleno všemi hlasy.

Ad 3) Schválení zapisovatele
Zápis z jednání vypracuje Ing. Eliška Stejskalová, ověřovateli budou všichni členové ÚV ČSCH.
Poslední kolo ověřování provedou statutární zástupci ČSCH.
USNESENÍ 8/ÚV 16/6/3/1: Zápis z 8. jednání ÚV ČSCH zpracuje Ing. Eliška Stejskalová,
ověřovateli budou všichni členové ÚV ČSCH. Termín plnění – do třiceti dnů. Schváleno všemi
hlasy.

Ad 4) Kontrola usnesení ze dne 13. 4. 2016
Před kontrolou usnesení předcházelo jednání s firmou D.A.S. – její zástupci specifikovali formu
právní ochrany, kterou firma za roční poplatek 45.000,- Kč zajišťuje. Následovalo jednání se
zástupci KB, týkající se zhodnocení finančních prostředků na účtech ČSCH.
Dále byla provedena kontrola nesplněných bodů usnesení z předešlých jednání ÚV ČSCH.
(Body trvalé /do odvolání/ nejsou při každé kontrole usnesení projednávány.)
-

Usnesení 136/18/6a/2015 – Nemovitost v Roudnici n. L. (ÚKOL TRVÁ – plnění do 31. 8. 2016)

Dosud nebyl předaný tablet zapůjčený Milanu Kotyzovi. (Vzhledem k nastalé situaci bude
další vymáhání tabletu řešeno standardními postupy.)
- USNESENÍ 4/ ÚV 16/2/5/2: Zástupci ÚV ČSCH a pracovní skupina složená ze zástupců
odborností bude jednat s VLL o možnosti pořádání CV na roky 2017 až 2019… Termín
plnění – do konce února 2016. (ÚKOL TRVÁ - nová změna termínu do 30. 6. 2016.)
- USNESENÍ 4/ÚV 16/2/7/1: Ing. David Rameš přeúčtuje ZO ČSCH Kralovice náklady na
pojištění budovy za roky 2013, 2014 a 2015, popřípadě dojedná splátkový kalendář. Dále
projedná možnou změnu pojištění, která by zohlednila aktuální hodnotu nemovitosti.
(SPLNĚNO. Zjištěna celková dlužná částka 56.470,- Kč, dohodnutý splátkový kalendář.)
- USNESENÍ 4/ÚV 16/2/8/2: Pokud se najde v okolí Olomouce vhodný výrobce podlážek a
koziček k výstavním klecím, bude mu zadána výroba. Zodpovídají – Ing. David Rameš a
Josef Vilhelm. Termín plnění – do 30. 4. 2016. (ÚKOL TRVÁ. Doplnění usnesení - bude
provedeno výběrové řízení. Poznámka – do 8. 6. 2016 neobdržel ČSCH od MZe ČR
rozhodnutí o přidělení dotace na tento účel.)
- USNESENÍ 4/ÚV 16/2/13/9: Ing. David Rameš prověří v evidenci nemovitostí ZO ČSCH
Dolní Roveň, Plačice, Zbyslav – opatření před zrušením ZO. Termín plnění – do 28. 2.
2016. Schváleno všemi hlasy. (ÚKOL TRVÁ. Věc bude řešena ve spolupráci s Majetkovou
komisí ÚV ČSCH. Změna termínu – do 30. 6. 2016.)
- USNESENÍ 5/ÚV 16/3/9/1: Krajská sdružení ČSCH s právní subjektivitou a OO ČSCH,
která mají zájem o pořádání CV, popřípadě CVMK a CVMD, předloží svůj návrh na
pořádání uvedených výstav (od roku 2017) se spoluúčastí s ÚV ČSCH. Součástí návrhu
bude rozpočet CV, popřípadě CVMK a CVMD. Termín pro odevzdání návrhu - do 30. 6.
2016. (ÚKOL TRVÁ.)
- USNESENÍ 5/ÚV 16/3/10/1: Likvidátorem ZO ČSCH Karviná-Darkov byl jmenován Josef
Vilhelm. Jeho spolupracovníky v této záležitosti budou Ing. David Rameš a Václav Uličný.
Termín plnění do 30. 6. 2016. (ÚKOL TRVÁ.)
- USNESENÍ 5/ÚV 16/3/11/1: Ing. David Rameš, Josef Vilhelm a Tomáš Marušák dohledají
materiály k ČSCH - ZO CHPH Bylnice a prověří celou záležitost. Do 30. 4. 2016 podají
informaci ÚV ČSCH. (ÚKOL TRVÁ, probíhá průběžné shromažďování potřebných
dokumentů. Změna termínu – do 30. 6. 2016, ke spolupráci bude přizván Slavibor
Petržílka.)
- USNESENÍ 5/ÚV 16/3/17/1: ÚV ČSCH pověřuje Ing. Davida Rameše řešením parkování
před budovou ČSCH č. 1646/3 v Praze-Kobylisích ve spolupráci s Městkou policií. Termín
– s okamžitou platností. (V ŘEŠENÍ – ÚKOL TRVÁ.)
- USNESENÍ 5/ÚV 16/3/20/1: ÚV ČSCH pověřuje Ing. Davida Rameše k jednání s firmou
Sabe, s.r.o. s tím, že dohodne podmínky pro poskytování slev ÚV ČSCH a nižším
organizačním složkám, projedná způsob poskytování slev, dodržování mlčenlivosti, způsob
prokazování příslušnosti k ČSCH a podmínky pro ČSCH prostřednictvím Sekretariátu ÚV
ČSCH. Termín plnění – do 13. 4. 2016. (SPLNĚNO, smlouva podepsána.)
Následovala kontrola usnesení z posledního jednání dne 12. 5. 2016.
- USNESENÍ 7/ÚV 16/5/1/1: Účastníci jednání berou na vědomí důvody přesunu termínu
jednání ÚV ČSCH na 12. května 2016. (NEUKLÁDACÍ USNESENÍ.)
- USNESENÍ 7/ÚV 16/5/2/1: ÚV ČSCH schvaluje program jednání doplněný o drobné
změny. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 7/ÚV 16/5/3/1: Zápis ze 7. jednání ÚV ČSCH zpracuje Ing. Eliška Stejskalová,
ověřovateli budou všichni členové ÚV ČSCH. (SPLNĚNO.)
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USNESENÍ 7/ÚV 16/5/4/1: ÚV ČSCH jmenuje odborné garanty za genetické zdroje: české
slepice – Ivan Pavel, české husy – Ivan Pavel, králíci – MVDr. Miloslav Martinec, Ph.D.,
nutrie – Ing. Jan Kaplan. (SPLNĚNO.)
USNESENÍ 7/ÚV 16/5/4/2: Na webových stránkách ČSCH bude zveřejněna tisková zpráva
informující o tom, že Milan Kotyza, Milan Kudr a Jaroslav Bayer podali dne 4. 3. 2016
návrh na určení neplatnosti usnesení valné hromady svazu. (SPLNĚNO.)
USNESENÍ 7/ÚV 16/5/4/3: Jednání Valné hromady Zverimexu s.r.o. se za ČSCH zúčastní
Ing. Miroslav Kroft a Ing. Václav Krůta (náhradníci: Slavomír Brožek, Josef Vilhelm).
(ÚKOL TRVÁ.)
USNESENÍ 7/ÚV 16/5/4/4: ÚV ČSCH bere na vědomí informace Ing. Davida Rameše o
možném převedení části finančních prostředků na účtech ČSCH do konzervativních
spořících fondů KB a o snížení poplatků za finanční operace. (NEUKLÁDACÍ
USNESENÍ.)
USNESENÍ 7/ÚV 16/5/4/5: Do informativní tabulky „Stav zapsání Rejstříkový soud
Praha“ zveřejněné na webu ČSCH budou doplněny informace o chovatelských klubech,
speciálních základních organizacích a krajských sdruženích ČSCH. (SPLNĚNO.)
USNESENÍ 7/ÚV 16/5/5/1: ÚV ČSCH bere na vědomí informace Ing. Davida Rameše o
nabídce společnosti D.A.S. (NEUKLÁDACÍ USNESENÍ.)
USNESENÍ 7/ÚV 16/5/6/1: Členové ÚV ČSCH schvalují navrhované znění pracovní
smlouvy na pozici ekonom – účetní pro Ing. Zdenu Dvořákovou. Ing. David Rameš bude
jednat se stávající účetní firmou o ukončení smlouvy. (SPLNĚNO.)
USNESENÍ 7/ÚV 16/5/7/1: ÚV ČSCH bere na vědomí informace o výsledku výběrového
řízení na pracovní pozici tajemnice ÚOK chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců,
kožešinových zvířat, okrasného ptactva, mladých chovatelů. Na prvním místě se umístila
Tereza Čulíková. Konečné rozhodnutí o jejím přijetí bude ponecháno na Ing. Davidu
Ramešovi. Doporučeno bylo přijetí na zkrácený pracovní úvazek na dobu do 31. 12. 2016
s možností prodloužení a zkušební dobu do 31. 8. 2016. (SPLNĚNO.)
USNESENÍ 7/ÚV 16/5/8/1: ÚV ČSCH schvaluje smlouvu s Výstavištěm Lysá nad Labem,
s.r.o. týkající se pořádání Celostátní výstavy drobného zvířectva Chovatel 2016. Přílohou ke
smlouvě budou výstavní podmínky, objednávky permanentek a zajištění svozu. (ÚKOL
TRVÁ.)
USNESENÍ 7/ÚV 16/5/9/1: ÚV ČSCH bere na vědomí informaci Ing. Davida Rameše o
třech zaslaných nabídkách od profesionálních výstavišť na pořádání CV v letech 2017-2019.
(NEUKLÁDACÍ USNESENÍ.)
USNESENÍ 7/ÚV 16/5/9/2: Každý člen ÚV ČSCH do příštího jednání ÚV ČSCH zpracuje
návrh podmínek na pořádání CV v letech 2017 až 2019 pro uzavření smlouvy. (Zpracovány
podmínky pro rok 2016. ÚKOL TRVÁ.)
USNESENÍ 7/ÚV 16/5/10/1: ÚV ČSCH hlasovalo o uzavření smlouvy o spolupráci mezi
ČSCH a Asociací chovatelů exotického ptactva, z.s. (Uzavření smlouvy zamítnuto.)
USNESENÍ 7/ÚV 16/5/10/2: Ing. David Rameš připraví do příštího jednání ÚV ČSCH
návrh podmínek pro činnost posuzovatelů, členů ČSCH, na výstavách. Asociace chovatelů
exotického ptactva, z.s. a rovněž na výstavách Klubu přátel exotického ptactva, z.s. (ÚKOL
TRVÁ.)
USNESENÍ 7/ÚV 16/5/11/1: ÚV ČSCH pozastavuje žádost KPM ÚV ČSCH o jmenování
Zdeňky Klimkové do KPM ÚV ČSCH. ÚOK CHOH bude vyzvána, aby do 30. 6. 2016
podala návrh na člena KPM ÚV ČSCH za tuto odbornost. (SPLNĚNO. ÚOK CHOH nemá
svého zástupce, znovu bylo jednáno o jmenování Zdeňky Klimkové.)

USNESENÍ 7/ÚV 16/5/12/1: Členové ÚV ČSCH do příštího jednání ÚV ČSCH prostudují
předložený materiál týkající se oprav některých nemovitostí ČSCH. (SPLNĚNO. Aktuálně
na opravu: Brno – Lidická, plot, nálety, balkón. Brno – Plotní, střecha.)
- USNESENÍ 7/ÚV 16/5/13/1: ÚV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi zrevidovat pojistné
smlouvy tak, aby byla pojištěna i škoda na finanční hotovosti. Do okna zasedací místnosti,
kudy vnikli zloději, bude vsazena mříž. Budova Sekretariátu ÚV ČSCH bude zajištěna
kamerovým systémem. (Mříž vsazena, nabídky na kamerový systém předloženy. TRVÁ
úkol zrevidování pojistných smluv.)
- USNESENÍ 7/ÚV 16/5/14/1: ÚV ČSCH schvaluje jako delegáta na Valnou hromadu
Českomoravské společnosti chovatelů, a.s., konanou dne 25. 5. 2016, Ing. Václava Krůtu.
(SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 7/ÚV 16/5/15/1: ÚV ČSCH schvaluje formuláře tiskopisů pro objednání
nánožních kroužků na drůbež a na holuby na rok 2017 a formulář pro účetní závěrky
hospodaření nižších organizačních složek. V průvodním dopisu k objednávce kroužků na
drůbež bude uvedeno, že lze objednat také kroužky vel. 32 – ovšem od jiného výrobce.
Vzhledem k tomu, že cena jednoho kroužku je u této velikosti závislá na celkovém množství
odebraných kroužků vel. 32, nemůže ÚV ČSCH garantovat cenu. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 7/ÚV 16/5/15/2: ÚV ČSCH schvaluje Smlouvu pro zastupování ve věcech
majetkových a pověřuje Ing. Miroslava Krofta a Ing. Václava Krůtu k podepsání smlouvy.
(SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 7/ÚV 16/5/15/3: Ing. Miroslav Kroft zašle OO ČSCH Vsetín dopis
s vysvětlením, že ZO ČSCH nelze udělit čestné uznání. Termín plnění – do 25. 5. 2016.
(SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 7/ÚV 16/5/15/4: Jednání mimořádné Valné hromady ČSCH, konané dne 28. 5.
2016, bude v obecné úvodní části řídit Ing. Miroslav Kroft. Organizaci doplňujících voleb,
včetně představení kandidátů, bude řídit předseda volební komise, schvalování návrhu
Stanov ČSCH bude řídit předseda pracovní komise MVDr. Miloslav Martinec, Ph.D.,
projednání a schválení usnesení bude řídit předseda návrhové komise. Do návrhové komise
byl za ÚV ČSCH navržen Ing. Václav Krůta a dále pak MVDr. Miloslav Martinec, Ph.D.
Člen volební komise – za ÚV ČSCH Josef Vilhelm, člen mandátové komise – za ÚV ČSCH
Lubomír Kesner. Jednání MVH se budou jako hosté účastnit všichni členové Komise pro
přípravu návrhu Stanov ČSCH, bude jim zasláno oficiální pozvání. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 7/ÚV 16/5/15/5: Pokud nejpozději dne 16. 5. 2016 nebude připsána rezervační
jistota plynoucí z dohody o rezervaci nemovitosti na nemovitost ČSCH v Praze-Sedleci, tak
ČSCH odstoupí od této dohody a podá žalobu na soudní vymáhání této částky. Realitní
kancelář bude v tomto případě požádána o jednání v pořadí s druhým zájemcem o nákup
nemovitosti. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 7/ÚV 16/5/15/6: ÚV ČSCH ruší Usnesení: 5/2/4b/2013 (Roční odměny za
výkon funkce členů ÚV ČSCH a ÚRK ČSCH vyplacené Sekretariátem ÚV ČSCH – ve
výplatním termínu v měsíci listopadu daného roku) a ruší Usnesení: 5/2/4c/2013 (Měsíční
paušál ve výši 500,- Kč na výdaje spojené s výkonem funkce člena ÚV ČSCH a ÚRK
ČSCH/poštovné, telefony atp./ - vypláceno čtvrtletně – 1.500,- Kč/os.). Odměny ÚV ČSCH
a ÚKK ČSCH se budou nově vyplácet měsíčně – až čtvrtletně. (ÚKOL TRVÁ.)
USNESENÍ 8/ÚV 16/6/4/1: Ing. David Rameš projedná návrh smlouvy od firmy D.A.S. (pojišťovna
právní ochrany). Smlouva bude uzavřena od 1. 7. 2016. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 8/ÚV 16/6/4/2: Na jednání byli jako hosté zástupci KB, kteří představili možnosti
zhodnocení finančních prostředků ČSCH. Ing. David Rameš osloví ještě ČSOB, Českou spořitelnu a
Českomoravskou stavební spořitelnu ohledně možného uložení a zhodnocení finančních prostředků
-

na centrálních účtech ČSCH. Termín plnění – do příštího jednání ÚV ČSCH. Schváleno všemi
hlasy.
USNESENÍ 8/ÚV 16/6/4/3: ÚV ČSCH jmenuje do Komise pro práci s mládeží ÚV ČSCH Zdeňku
Klimkovou. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 8/ÚV 16/6/4/4: ÚV ČSCH pověřuje Ing. Davida Rameše vyhlášením poptávkového
řízení a oslovením minimálně třech firem na stavební práce v objektech Brno – Plotní (budova,
tiskárna), Brno – Lidická (budova a obvodová zeď) na základě předložených slepých rozpočtů.
Termín plnění – aby byly nabídky k dispozici do 4. 7. 2016. Na webu ČSCH budou zveřejněny
obecné podmínky výběrového řízení. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 8/ÚV 16/6/4/5: Schvaluje nabídku firmy Confirmex, s.r.o. na instalaci kamerového
systému do budovy Sekretariátu ÚV ČSCH za 29.372,- Kč včetně DPH. Schváleno všemi hlasy.

Ad 5) Právní záležitosti
Některé právní záležitosti byly projednány v rámci kontroly usnesení. Ing. David Rameš podal
informaci ohledně zrušení ochranné známky „Zverimex“, úřad nezhodnotil všechny argumenty.
USNESENÍ 8/ÚV 16/6/5/1: ÚV ČSCH se ohradí proti zrušení ochranné známky „Zverimex“.
Termín plnění - do příštího jednání ÚV ČSCH. Schváleno všemi hlasy.

Ad 6) Projednání výstavních podmínek a smlouvy s Výstavištěm Flora Olomouc, a. s. na pořádání
CVMK, CVMD a nově CV holubů výletků 2016
O přípravě výstavy referoval Václav Uličný, součástí bude také I. celostátní výstava holubů
výletků. Následovalo připomínkování návrhu smlouvy a výstavních podmínek.
USNESENÍ 8/ÚV 16/6/6/1: ÚV ČSCH pověřuje Václava Uličného k jednání s Výstavištěm Flora
Olomouc, a. s. ve věci smlouvy na pořádání celostátní výstavy mláďat. Schváleno všemi hlasy.

Ad 7) Projednání podmínek ukončení smlouvy s firmou NOMITA, s.r.o. dohodou
Ing. David Rameš informoval o jednání s jednatelkou účetní firmy NOMITA, s. r. o., tak aby se
spolupráce ukončila dohodou. Firma argumentuje, že vykonávala další práce oproti smlouvě.
USNESENÍ 8/ÚV 16/6/7/1: ÚV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi zaslat firmě Nomita, s.r.o.
návrh dohody o ukončení spolupráce dohodou. Termín plnění – do 15. 6. 2016. Schváleno všemi
hlasy.

Ad 8) Projednání návrhu oprav vybraných nemovitostí
Oprava nemovitostí byla projednána již v rámci kontroly usnesení.
USNESENÍ 8/ÚV 16/6/8/1: Účastníci jednání berou na vědomí zrekapitulované informace týkající
se opravy nemovitostí ČSCH.

Ad 9) Diskuse
Ing. Miroslav Kroft referoval o zprávách z kontrol provedených ÚKK. Dodatek k právním
službám AK Kučera (čj. j. – 1/2016). Cestovní náhrady (č. j. 2/2016). Dohody o provedení práce a
mzdy (č. j. 3/2016). Šetření okolností prodeje nemovitosti Moravany u Brna (č. j. 4/2016).
Jednáno bylo o pořízení energetického štítku - z důvodu prodeje nemovitosti v Praze – Sedleci.
S OO ČSCH Karviná bude jednáno o eventuálním převedení nemovitosti ZO ČSCH Darkov. Ing.
Václav Krůta připomněl úkol mimořádné Valné hromady ČSCH zpracovat do letošní řádné Valné
hromady ČSCH návrh odměn pro Komisi pro přípravu návrhu Stanov ČSCH. Podána byla
informace o zvažovaném kooptování dalšího člena do ÚV ČSCH a ÚKK ČSCH. Zrušena byla část

dřívějšího usnesení týkající se jmenování Majetkové komise ÚV ČSCH, tato komise byla nově
jmenována.
USNESENÍ 8/ÚV 16/6/9/1: ÚV ČSCH bude při majetkoprávních záležitostech (vztahujících s
především k nemovitostem) využívat znalostí místních poměrů a pravomocí dotčených OO ČSCH.
Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ: 8/ÚV 16/6/9/2: ÚV ČSCH bude pokračovat v důsledném zvažování při zadávání
dalších právních kauz. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ: 8/ÚV 16/6/9/3: ÚV ČSCH pověřuje Ing. Davida Rameše zajištěním důsledného
předepisování účtů a středisek na doklady zařazované do účetnictví Sekretariátu ÚV ČSCH.
Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 8/ÚV 16/6/9/4: ÚV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi věnovat důslednou pozornost
při uzavírání nezbytných dohod na nutnou vedlejší pracovní činnost. Dohody je nutné uzavírat na
pozice, které jsou skutečně odpracovány, a ne na pracovní pozice, kde pracovník vůbec nepracoval.
Dále Ing. Davidu Ramešovi ukládá ve spolupráci s ekonomkou ČSCH připravit novelizaci
stávajících mzdových předpisů. Dále důsledně dbát na správné stanovení typu smlouvy: Dohoda o
pracovní činnosti – Dohoda o provedení práce a sjednotit výši hodinových sazeb za stejný druh
vykonané práce. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 8/ÚV 16/6/9/5: ÚV ČSCH bere na vědomí informaci o prodeji nemovitosti Moravany u
Brna. Opatření budou stanovena později. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 8/ÚV 16/6/9/6: ÚV pověřuje Ing. Davida Rameše zajištěním kopie kupní smlouvy
z katastru nemovitostí – budova v Postoloprtech. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 8/ÚV 16/6/9/7: Pověřuje Josefa Vilhelma nejpozději do 13. 6. 2016 zajistit vyhotovení
energetického štítku k prodávané nemovitosti Praha-Sedlec. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 8/ÚV 16/6/9/8: ÚV ČSCH schvaluje prodej nemovitosti v Holohlavech obecnímu
úřadu za částku 1000,- Kč a náklady spojené s prodejem (bez dalších nákladů pro ČSCH).
Zodpovídají Ing. David Rameš a Josef Vilhelm. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 8/ÚV 16/6/9/9: ÚV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi připravit do příštího jednání
ve spolupráci s ekonomkou ČSCH návrh limitu pokladní hotovosti. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 8/ÚV 16/6/9/10: ÚV ČSCH schvaluje termín konání řádné Valné hromady ČSCH 2016
na sobotu dne 26. 11. 2016, místo konání Praha. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 8/ÚV 16/6/9/11: ÚV ČSCH ruší část Usnesení 18/4/1/2013 – Složení a schválení
pracovních komisí ve smyslu § 25, odst. 10 a 11 Stanov ČSCH (a to pouze v části týkající se
Majetkové komise ÚV ČSCH). Namísto Martina Kabáta, DiS. byl do této komise jmenován Ing.
David Rameš. (Milana Kudra, následně nahrazeného Antonínem Stehlíkem, nahradil Lubomír
Kesner.) Aktuální složení pracovní Majetkové komise ÚV ČSCH je: Josef Vilhelm – předseda, Ing.
Jaroslav Boukal, Lubomír Kesner, Slavibor Petržílka, Ing. David Rameš. Termín plnění –
s okamžitou platností. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 8/ÚV 16/6/9/12: Pověřuje Ing. Davida Rameše zaslat Martinu Kabátovi, DiS.
poděkování za práci v Majetkové komisi ÚV ČSCH. Termín plnění – do 15. 6. 2016. Schváleno všemi hlasy.

Ad 10) Závěr jednání
Jednání ukončil v 18.40 hodin Ing. Miroslav Kroft. Příští zasedání ÚV ČSCH se bude konat dne
13. 7. 2016 v Praze.
Ing. Václav KRŮTA, v. r.
místopředseda ÚV ČSCH

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

Zapsala: Ing. Eliška Stejskalová
Ověřovatelé: všichni členové ÚV ČSCH
Předáno k ověření: dne 14. 6. 2016
Ověřování ukončeno: dne 28. 6. 2016
Zápis – nejpozději do deseti dnů rozeslán účastníkům jednání. Vyvěšen na webu ČSCH a v časopise Chovatel pouze body usnesení.

