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Číslo jednací:
58-1/2016

Vaše č.j./ze dne:

Vyřizuje/linka:

Dne:

Eliška Stejskalová

21. 10. 2016

Věc:

Zápis č. 9/2016
z 11. zasedání Ústředního výboru ČSCH, konaného dne 19. října 2016
v Sekretariátu ÚV ČSCH v Praze
Přítomni:
 ÚV ČSCH: Ing. Miroslav Kroft, Ing. Václav Krůta, Slavomír Brožek, Josef Buršík, Lubomír
Kesner, Dagmar Kičurová, Josef Vilhelm (100 % účast, jednání bylo usnášeníschopné)
 ÚKK (ÚRK) ČSCH: Václav Uličný
 Zaměstnanci Sekretariátu ÚV ČSCH: Ing. David Rameš (generální sekretář ÚV ČSCH), Tereza
Čulíková, Ing. Eliška Stejskalová
 Hosté: Ing. Jiří Čumíček (předseda Ústřední odborné komise chovatelů okrasného a exotického
ptactva), Jana Nováčková (předsedkyně Komise pro práci s mládeží ÚV ČSCH), Ing. Vladimír
Tuzar (předseda ZO ČSCH Kralovice)
(Poznámka – značení usnesení: číslo zasedání ÚV ČSCH, pořadí jednání v daném roce, číslo bodu
programu, číslo usnesení v rámci programu.)

Zahájení
Schválení programu jednání
Schválení zapisovatele
Zhodnocení CK OMCH a MK OCH předsedkyní Komise pro práci s mládeží ÚV ČSCH,
projednání návrhu na proplacení cestovních nákladů při OMCH
5) Jednání s předsedou ÚOK CHOEP
6) Kontrola usnesení ze dne 14. 9. 2016
7) Právní záležitosti
a. Reakce právního zástupce zrušené ZO CHPH Bylnice
8) Nemovitosti:
a. Kralovice
b. Přehled oprav vybraných nemovitostí
c. Stav nabídek k pronájmu vybraných prostor
9) Příprava CV v Lysé nad Labem 2016
10) Projednání navrženého rozpočtu na rok 2017
11) Příprava řádné Valné hromady ČSCH, zpráva o činnosti ÚV ČSCH
12) Různé
a. Žádost o zapůjčení výstavního fundusu
b. Žádost o sponzoring – Atlas hospodářských zvířat
c. Informace o návštěvě Senátu Parlamentu ČR
d. Nabídka společnosti Trouw Nutrition BIOFAKTORY, s.r.o.
e. Nabídka společnosti Atlas Software
f. Zpráva likvidátora
g. Informace o stavu programu „Evidence“
h. Zpráva ÚKK z provedené kontroly k uskladnění výstavního fundusu ve VLL
i. Užívání kulatého razítka Sekretariátem ÚV ČSCH
13) Diskuse
1)
2)
3)
4)

14) Závěr jednání

Ad 1) Zahájení
Zasedání svolal e-mailem rozeslanou pozvánkou Ing. Miroslav Kroft, předseda ÚV ČSCH.
Jednání zahájil v 10.15 hod. a dále ho také vedl. Zvukový záznam z jednání bude po dobu
jednoho roku uložený v Sekretariátu ÚV ČSCH. K tomuto bodu žádné usnesení přijato nebylo.

Ad 2) Schválení programu jednání
Program byl nejprve upravený – některé body jednání byly vzhledem k přítomnosti hostů
přesunuty, některé doplněny. Dále se jednalo dle upraveného programu.
USNESENÍ 11/ÚV 16/9/2/1: ÚV ČSCH schvaluje upravený program jednání. Schváleno všemi
hlasy.

Ad 3) Schválení zapisovatele
Zpracováním zápisu byla pověřena Ing. Eliška Stejskalová, ověřovateli budou všichni členové
ÚV ČSCH. Poslední kolo ověřování provedou statutární zástupci ČSCH.
USNESENÍ 11/ÚV 16/9/3/1: Zápis z jednání ÚV ČSCH č. 9/2016 zpracuje Ing. Eliška
Stejskalová, ověřovateli budou všichni členové ÚV ČSCH. Schváleno všemi hlasy.

Ad 4) Zhodnocení CK OMCH a MK OMCH předsedkyní Komisí pro práci s mládeží ÚV
ČSCH,
projednání návrhu na proplacení cestovních nákladů při OMCH
Jana Nováčková (a tajemnice Tereza Čulíková) podaly informace o celostátním kole
Olympiády mladých chovatelů 2016 a mezinárodním kole OMCH. Obšírně bylo rokováno o
vyřizování pojistné události letošní OMCH přes pojištění České rady dětí a mládeže (ČRDM).
Zrekapitulovány byly počty účastníků, jednáno bylo o hrazení cestovních nákladů pro zkoušející
delegované Komisí pro práci s mládeží ÚV ČSCH nebo jednotlivými odbornými komisemi.
Bylo konstatováno, že je naprosto nezbytné řádně ošetřit organizování OMCH směrnicemi.
Kladně hodnoceno bylo zajištění cen pro soutěžící letošní OMCH a zájem účastníků o tuto
soutěž.
USNESENÍ 11/ÚV 16/9/4/1: ÚV ČSCH ukládá Komisi pro práci s mládeží ÚV ČSCH
zpracovat Směrnici pro práci s mladými chovateli a Směrnici pro organizaci OMCH. Termín
plnění – do 31. 1. 2017. Schváleno všemi hlasy.

Ad 5) Jednání s předsedou ÚOK CHOEP
Ing. Jiří Čumíček, pověřený Ústřední odbornou komisí chovatelů okrasného a exotického
ptactva a konferencí odbornosti, požádal o účast na jednání ÚV ČSCH, aby vysvětlil důvody
k uzavření smlouvy mezi ČSCH a Asociací chovatelů exotického ptactva - ACHEP. (ÚV
ČSCH na jednom z dřívějších jednáních zamítl sepsání této smlouvy.) Zrekapituloval finanční
výhodnost tohoto kroku, připomněl významnou reprezentaci českých chovatelů na Světovém
šampionátu exotického ptactva. V široké diskusi bylo zamítnutí smlouvy vysvětleno tím, že
členové ACHEP, kteří mají zájem o spolupráci s ČSCH, by se měli stát členy našeho svazu.
(Ing. Jiří Čumíček, předseda ÚOK CHOEP, byl na jednom z předešlých zasedání pověřen
jednáním s ACHEP.)

USNESENÍ 11/ÚV 16/9/5/1: ÚV ČSCH bere na vědomí informace přednesené Ing. Jiřím
Čumíčkem a týkající se důvodů k uzavření smlouvy mezi ČSCH a ACHEP. Doporučuje členům
ACHEP vstoupit do ČSCH.

Ad 6) Kontrola usnesení ze dne 14. 9. 2016
Nejprve 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 nad Labem. (Aktuálně - nájemník
dal výpověď, byt je prázdný.)
- USNESENÍ 9/ÚV 16/7/6/1: Ing. David Rameš napíše dopis s doplňujícími dotazy
výstavišti v Českých Budějovicích, Lysé nad Labem a Praze-Letňanech a s informací o
tom, že byly vybrány do užšího výběru coby pořadatelé CV v letech 2017 – 2019.
Usnesení bylo rozšířeno o výstaviště v Olomouci. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 9/ÚV 16/7/6/2: S výstavištěm v Českých Budějovicích, Lysé nad Labem a
Praze-Letňanech bude dále jednat přípravná komise ve složení: Ing. Václav Krůta,
Slavomír Brožek, Ing. David Rameš, Lubomír Kesner, Josef Vilhelm. Termín plnění –
do 31. 10. 2016. Usnesení rozšířeno o výstaviště v Olomouci. (ÚKOL TRVÁ.)
- USNESENÍ 9/ÚV 16/7/7/1: Likvidátor Josef Vilhelm učiní další kroky, aby nemovitost
po zaniklé ZO ČSCH Karviná-Darkov byla zapsána na katastru do majetku hlavního
spolku ČSCH. Byla sepsána likvidační zpráva, nemovitost může být přepsána. (ÚKOL
TRVÁ.)
- USNESENÍ 9/ÚV 16/7/10/2: ÚV ČSCH schvaluje pořízení a výměnu sekčních
průmyslových vrat do objektu Střelice za maximální cenu uvedenou v nabídce
183.650,20 Kč bez DPH. Termín plnění – do 31. 12. 2016. (ÚKOL TRVÁ.)
- USNESENÍ 9/ÚV 16/7/10/3: Ing. David Rameš osloví minimálně tři firmy, které
zpracují cenový návrh na odstranění závad v nemovitosti v Roudnici nad Labem. Termín
plnění – do 31. 10. 2016. (SPLNĚNO. Osloveny čtyři firmy, předložena cenová
nabídka.)
- USNESENÍ 9/ÚV 16/7/10/4: Ing. David Rameš nechá zpracovat projekt na přestavbu a
nové využití části nemovitosti v Brně – Plotní ulici (projekt na garážová stání). Opravy
budou provedeny v nemovitostech Brno - Lidická a Brno - Plotní. Veškeré opravy
provede firma Mironstav, s.r.o. za částku 987.383, 30 Kč bez DPH za cenu konečnou.
(ÚKOL TRVÁ, věc je v řešení.)
- USNESENÍ 9/ÚV 16/7/11/1: Ing. David Rameš zašle OO ČSCH Šumperk informaci o
nutnosti řešit budovu po zaniklé ZO ČSCH Štíty. Josef Vilhelm zajistí šetření ve Štítech.
(SPLNĚNO. Předáno k řešení nástupnické organizaci OO ČSCH Šumperk. Václav
Uličný podal informace k této nemovitosti, dále bude jednáno s příslušným městským
úřadem.)
- USNESENÍ 9/ÚV 16/7/11/6: Herbert Zens, Ing. Miroslav Kroft, Ing. David Rameš,
Tomáš Marušák – během měsíce srpna pojedou do Německa na vyjednání podmínek pro
výrobu kroužků na rok 2017. (Usnesení zrušeno. Výrobce kroužků přijede na jednání do
ČR.)
- USNESENÍ 9/ÚV 16/7/11/7: ÚV ČSCH schvaluje pořízení programu e-shopu pro
Distribuční středisko ČSCH za poplatek 750,- Kč/měsíc a 4.500,- Kč jednorázový
poplatek za převedení do grafické podoby ČSCH. Termín plnění – zkušební doba pro
využití do 31. 12. 2016. Usnesení revokováno – měsíční poplatek je 740,- Kč a
jednorázový poplatek 8.100,- Kč. (ÚKOL TRVÁ.)

Následovala kontrola UKLÁDACÍCH bodů z jednání ÚV ČSCH dne 14. 9. 2016.
- USNESENÍ 10/ÚV 16/8/4/2: ÚV ČSCH schvaluje zadání výroby klecí, dle podmínek
poskytnutí dotace MZe ČR, a zmocňuje předsedu a místopředsedu ÚV ČSCH
k podepsání smlouvy s firmou Jan Turek. Zároveň vyzve vybranou firmu k předložení
cenové nabídky na výrobu podlážek a koziček. Výroba bude prozatím zainvestována
z finančních prostředků ČSCH. Termín plnění – do 31. 12. 2016. (Smlouva byla
předložena. ÚKOL TRVÁ.)
- USNESENÍ 10/ÚV 16/8/5/3: Smlouva s firmou De Heus, a.s. bude předložena znovu
k připomínkování. V čl. 2 bude doplněno „…pokud bude ČSCH pořadatelem“. Termín
plnění – do 19. 10. 2016. (SPLNĚNO)
- USNESENÍ 10/ÚV 16/8/6/2: ÚV ČSCH schvaluje vystavení faktury ZO ČSCH
Kralovice na uhrazení celkové dlužné částky. Na příští jednání bude přizván zástupce
této ZO. Termín plnění – do 19. 10. 2016. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 10/ÚV 16/8/6/3: ÚV ČSCH schvaluje výměnu čtyř oken a dveří (instalace
dřevěných) u nemovitosti v Havlíčkově Brodě firmou Vekra. Termín plnění – do 31. 12.
2016. (ÚKOL TRVÁ.)
- USNESENÍ 10/ÚV 16/8/6/5: ÚV ČSCH schvaluje opravu římsy a výměnu oken (za
dřevěná – firma Vekra) u nemovitosti v Kolíně. Termín plnění – do 31. 12. 2016.
(ÚKOL TRVÁ.)
- USNESENÍ 10/ÚV 16/8/6/6: ÚV ČSCH pověřuje Ing. Davida Rameše zjištěním
možností nového vytápění nemovitosti v Kolíně. Termín plnění – do 19. 10. 2016.
(SPLNĚNO, nejvýhodnější provedení – vytápění plynem.)
- USNESENÍ 10/ÚV 16/8/6/8: ÚV ČSCH schvaluje likvidátorem ZO ČSCH Rapotice
Josefa Vilhelma. Termín plnění – s okamžitou platností. (V majetku zaniklé ZO je
pozemek, který bude po převedení na hlavní spolek prodán. ÚKOL TRVÁ.)
- USNESENÍ 10/ÚV 16/8/7/1: Ing. Jan Kaplan, Ing. David Rameš a Ing. Eliška
Stejskalová připraví po prostudování připravované metodiky dopis pro MZe ČR a
VÚŹV, v.v.i. s informací o ukončení garance ČSCH - pro genetický zdroj nutrií, a to od
roku 2017. Termín plnění – do 21. 9. 2016. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 10/ÚV 16/8/8/1: Tereza Čulíková, tajemnice Komise pro práci s mládeží
ÚV ČSCH, zjistí veškeré náležitosti k pojistce na OMCH zprostředkované přes ČRDM.
Termín plnění – do 19. 10. 2016. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 10/ÚV 16/8/8/2: Na příští jednání ÚV ČSCH bude pozvána Jana
Nováčková, předsedkyně Komise pro práci s mládeží ÚV ČSCH. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 10/ÚV 16/8/9/1: ÚV ČSCH schvaluje navýšení finančních prostředků pro
expozici ČSCH na výstavě Země živitelka 2017 (a další ročníky) na částku 80.000,- Kč a
rozšíření expozice ČSCH, mj. o Králičí hop. Termín plnění – od roku 2017. (TRVALÝ
ÚKOL.)
- USNESENÍ 10/ÚV 16/8/11/1: ÚV ČSCH přijal stanovisko, že ČSCH děkuje za návrh,
ale účast na výstavách visegrádské čtyřky nebude celostátně zaštiťovat. Doporučuje
spolupráci na regionální úrovni. (Poznámka - někteří členové ÚOK chovatelů králíků
konali v rozporu s tímto rozhodnutím ÚV ČSCH a jednali zcela samostatně se SZCH o
pořádání výstav visegrádské čtyřky. Ing. Miroslav Kroft informoval účastníky o
obsahu svojí odpovědi adresované členům ÚOK CHK.)
- USNESENÍ 10/ÚV 16/8/12/1: Před konáním CV Chovatel 2016 bude svolán výstavní
výbor. Termín konání – do 31. 10. 2016. (ÚKOL TRVÁ.)

USNESENÍ 10/ÚV 16/8/12/2: Vystavovatelům na CV Chovatel 2016 bude z centrálního
rozpočtu uhrazený správní poplatek. (ÚKOL TRVÁ.)
- USNESENÍ 10/ÚV 16/8/12/3: Do plánu příspěvků pro vystavovatele bude do
centrálního rozpočtu na rok 2017 zapracována částka 200.000,- Kč. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 10/ÚV 16/8/12/4: Za prezentaci dalších odborností a přípravu
doprovodných expozic zodpovídají - tajemníci odborností: morčata a jiní drobní
hlodavci (Tereza Čulíková), okrasné ptactvo (Tereza Čulíková), zpěvní kanáři (Ing.
Eliška Stejskalová), kočky (Mgr. Zuzana Maršíčková), kožešinová zvířata - nutrie
(Tereza Čulíková), koutek pro děti (Tereza Čulíková). Za další expozice zodpovídají:
drůbeží fotbal (Lubomír Kesner), Králičí hop (Ing. Lada Šípová), okrasné kachničky
(popřípadě ryby): Josef Vilhelm. (ÚKOL TRVÁ.)
- USNESENÍ 10/ÚV 16/8/13/2: Část příjmu za prodej nemovitosti v Praze-Sedleci bude
převedena do fondu oprav. Termín plnění – do konce roku 2016. (ÚKOL TRVÁ.)
- USNESENÍ 10/ÚV 16/8/14/1: Ing. David Rameš projedná s Hotelem Duo v PrazeStřížkově poplatky za stravování delegátů při VH ČSCH 2016. Termín plnění – do 19.
10. 2016. (SPLNĚNO, ale Hotel Duo již nemá volnou kapacitu ke konání VH ČSCH.)
- USNESENÍ 10/ÚV 16/8/15/1: ÚV ČSCH pověřuje ZO ČSCH Poběžovice uspořádáním
OMCH 2017 ve dnech 3. až 10. 8. 2017. Podmínky pro pořádání soutěže stanoví Komise
pro práci s mládeží ÚV ČSCH. (ÚKOL TRVÁ.)
- USNESENÍ 10/ÚV 16/8/16/1: ÚV ČSCH schvaluje paušální uznatelné náhrady pro
členy ÚV ČSCH a ÚKK ČSCH. Termín plnění – s okamžitou platností PRO – 6,
ZDRŽEL SE – 1. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 10/ÚV 16/8/16/2: ÚV ČSCH schvaluje pro ekonomku a účetní ČSCH Ing.
Zdenu Dvořákovou odměnu ve výši 15.000,- Kč měsíčně pro doúčtování roku 2016.
(SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 10/ÚV 16/8/16/4: Inventarizační komise ve složení Ing. David Rameš, Josef
Vilhelm, Kateřina Popelková do konce roku 2016 provede inventuru majetku ČSCH,
inventura klecí bude provedena na CV. Termín plnění – do 15. 12. 2016. (ÚKOL
TRVÁ.)
- USNESENÍ 10/ÚV 16/8/17/3: Na výstavním výboru bude projednán soubor zkratek
užívaných posuzovateli při bodování na CV. Termín plnění – do 31. 10. 2016. (ÚKOL
TRVÁ.)
- USNESENÍ 10/ ÚV 16/8/17/5: Ing. Miroslav Kroft, Ing. Václav Krůta a Ing. David
Rameš se zúčastní jednání s předsedou Senátu Parlamentu České republiky.
(SPLNĚNO.)
USNESENÍ 11/ÚV 16/9/6/1: ÚV ČSCH schvaluje rozpočet na úpravu vchodu do kotelny a
zbudování přístřešku pro skladování paliva u budovy ve Střelicích, firmou Mironstav za
celkovou částku v maximální výši 129.120,- Kč, včetně DPH – bez použití plastového opláštění.
Termín plnění – do 31. 12. 2016. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 11/ÚV 16/9/6/2: ÚV ČSCH schvaluje převod finančních prostředků za prodej
nemovitosti v Praze-Sedleci ve výši celkové částky za prodej. U banky budou založeny podúčty
pro zhodnocení jednotlivých nemovitostí hlavního spolku. Termín plnění – do 31. 12. 2016.
Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 11/ÚV 16/9/6/3: ÚV ČSCH schvaluje opravu nemovitosti v Roudnici nad Labem
firmou Mironstav za částku maximálně 800.000,- Kč, včetně DPH (s využitím glazurované
krytiny). Termín plnění – do 31. 12. 2016. Schváleno všemi hlasy
-

Ad 7) Právní záležitosti
a. Reakce právního zástupce zrušené ZO CHPH Bylnice
Právní zástupce bývalé ZO chovatelů poštovních holubů Bylnice nesouhlasí s dopisem, který
zaslal ÚV ČSCH. Jednáno bylo o zaslání dalšího dopisu, tentokrát i s přílohou – usnesením o
zrušení ZO.
USNESENÍ 11/ÚV 16/9/7/1: ÚV ČSCH schvaluje koncepci dopisu s odpovědí právnímu
zástupci bývalé ZO chovatelů poštovních holubů Bylnice, s přílohou - usnesením o zrušení ZO.
Termín plnění – do 7. 11. 2016. Schváleno všemi hlasy.

Ad 8) Nemovitosti
a. Kralovice
b. Stav oprav vybraných nemovitostí
c. Přehled nabídek k pronájmu vhodných prostor
 ad a) Ing. Vladimír Tuzar, předseda ZO ČSCH Kralovice, dopodrobna zrekapituloval
situaci týkající se budovy hlavního spolku v Kralovicích, která je pronajata ZO ČSCH
Kralovice. (Nemovitost byla úsilím členů ZO ČSCH a sehnanými finančními prostředky
výrazně zhodnocena.) Ve smlouvě je několik bodů, ne zcela správně formulovaných, jež
řeší kompenzaci za zhodnocení budovy oproti její nákupní ceně. Obšírně byla
diskutována otázka, jak tuto situaci – i s ohledem k nájemníkům jiných nemovitostí –
vyřešit. Po delším jednání ÚV ČSCH rozhodl, že ke smlouvě mezi hlavním spolkem a
ZO ČSCH Kralovice musí být sepsaný dodatek, který zcela přesně specifikuje otázku
zhodnocení nemovitosti, výši pronájmu, pojištění, případného prodeje nemovitosti, viz
níže:
- 1. upraví se platnost nájemní smlouvy na dobu neurčitou;
- 2. technické zhodnocení bude vyplaceno ZO ČSCH Kralovice v okamžiku prodeje
nemovitosti, s tím, že ÚV ČSCH připadne z prodejní ceny výše ceny kupní + inflace a
případné investice v objektu provedené;
- 3. ZO ČSCH Kralovice si sama nemovitost pojistí atd.;
- dále bylo konstatováno, že na žádost ZO ČSCH Kralovice je hlavní spolek ochoten
zařadit do plánu oprav také opravu střech objektů podél silnice a rekonstrukci
elektroinstalace nemovitosti s následnou revizí elektroinstalace a hromosvodů s tím, že
tyto investice by byly zohledněny v nájmu.
 ad b) Roudnice nad Labem, Kolín, Střelice – k nemovitostem bylo jednáno v rámci
kontroly usnesení.
 ad c) Kolín, Havlíčkův Brod, Roudnice nad Labem – k nemovitostem bylo jednáno
v rámci kontroly usnesení.
USNESENÍ 11/ÚV 16/9/8/1: ÚV ČSCH připraví dodatek ke smlouvě mezi ZO ČSCH Kralovice
a hlavním spolkem ČSCH týkající nemovitosti v Kralovicích (a upřesňující mj. zhodnocení
budovy a její případný prodej). Termín plnění – do 31. 12. 2016. PRO – 6. ZDRŽEL SE – 1.

Ad 9) Příprava CV v Lysé nad Labem 2016
Ing. David Rameš informoval o tom, že výstaviště v Lysé nad Labem nemůže zajistit na 17.
11. 2016, kdy probíhá posuzování zvířat, zapisovatele z řad studentů (vzhledem ke státnímu
svátku se na školách nevyučuje). Pokud by si každý posuzovatel zajistil svého zapisovatele,
zvýšily by se pro pořadatele náklady na cestovné. Věc lze řešit i tak, že VLL osloví základní
organizace ČSCH v okolí Lysé nad Labem s žádostí o výpomoc.

USNESENÍ 11/ÚV 16/9/9/1: ÚV ČSCH bere na vědomí informace o průběhu příprav na CV.
S výstavištěm v Lysé nad Labem bude projednána možnost řešení této situace - jednáním v této
záležitosti ÚV ČSCH pověřuje Ing. Davida Rameše a Josefa Vilhelma. Termín plnění – 20. 10.
2016. Schváleno všemi hlasy.

Ad 10) Projednání navrženého rozpočtu na rok 2017
Ing. David Rameš předložil návrh rozpočtu na rok 2017. Deficit v navrhovaném rozpočtu je
způsobený zvýšenými náklady na opravy a rekonstrukci budov. Pokud by se tyto položky
neinvestovaly, byl by rozpočet vyrovnaný.
USNESENÍ 11/ÚV 16/9/10/1: ÚV ČSCH schvaluje rozpočet hlavního spolku na rok 2017 k předložení na Valnou hromadu ČSCH 2016. Schváleno všemi hlasy.

Ad 11) Příprava řádné Valné hromady 2016, zpráva o činnosti ÚV ČSCH
Hovořeno bylo o kooptovaných členech, kteří doplnili stávající ÚV ČSCH a ÚKK ČSCH.
Dále byla obšírně projednávána zpráva o činnosti ÚV ČSCH, kterou na Valné hromadě ČSCH,
jež se bude konat dne 26. 11. 2016 v Praze, přednese Ing. Miroslav Kroft. Řešena byla otázka
jejího personálního zajištění.
USNESENÍ 11/ÚV 16/9/11/1: ÚV ČSCH schvaluje zprávu o činnosti ÚV ČSCH za období od
Valné hromady 2015. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 11/ÚV 16/9/11/2: ÚV ČSCH schvaluje personální zajištění řádné Valné hromady
ČSCH 2016 ve složení: řízení jednání – Slavomír Brožek, člen návrhové komise – Ing. Václav
Krůta, člen mandátové komise – Lubomír Kesner, zapisovatelka – navržena Ing. Eliška
Stejskalová, pomocní skrutátoři – zaměstnanci Sekretariátu ÚV ČSCH. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 11/ÚV 16/9/11/3: ÚV ČSCH schvaluje program jednání řádné Valné hromady
ČSCH 2016. Tento program bude nejpozději třicet dnů před jejím konáním odeslán OO ČSCH a
krajským sdružením ČSCH. Schváleno všemi hlasy.

Ad 12) Různé





a. Žádost o zapůjčení výstavního fundusu
b. Žádost o sponzoring – Atlas hospodářských zvířat
c. Informace o návštěvě Senátu Parlamentu ČR
d. Nabídka společnosti Trouw Nutrition BIOFAKTORY, s.r.o.
e. Nabídka společnosti Atlas Software
f. Zpráva likvidátora
g. Informace o stavu programu „Evidence“
h. Zpráva ÚKK z provedené kontroly k uskladnění výstavního fundusu ve VLL.
i. Užívání kulatého razítka Sekretariátem ÚV ČSCH
ad a) Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů zaslal žádost – řešeno bylo
zapůjčení klecí a krmítek na CV poštovních holubů.
ad b) Byla projednávána žádost České zemědělské univerzity v Praze na vydání
publikace Atlas hospodářských zvířat.
ad c) Ing. David Rameš referoval o věcných cenách věnovaných předsedou Senátu
Parlamentu ČR do meziokresní soutěže CV 2016 (vítězům ve třech odbornostech) a o
možnosti uskutečnit slavnostní zasedání u příležitosti 60. výročí založení ČSCH v roce
2017 v prostorách Senátu Parlamentu ČR.



ad d) Přednesena byla nabídka Biofaktorů, s.r.o. na prodej produktů přes připravovaný
svazový e-shop (ten by byl provázaná se sortimentem této firmy). Dalšími benefity by
bylo věnování krycích fólii pod klece na výstavách, nabídka zvýhodněného sortimentu,
individuální příprava krmných směsí, poradenství aj. Firma již předložila návrh
smlouvy.
 ad e) Projednávána byla nabídka na uložiště datové schránky - na serveru ČSCH. Forma
outlooku, snadné užívání. V současnosti je využívána datová schránka v rámci České
pošty (funguje jako uložiště a archiv). Cena nabídky: 22.000,- Kč na pět let.
 ad f) ZO ČSCH Holohlavy – likvidace. Vzhledem k tomu, že byly splněny všechny
kroky nutné k likvidaci ZO, ÚV ĆSCH odvolává z postu likvidátora této ZO Josefa
Vilhelma. Nově žádost o zlikvidování ZO Rapotice. Dohledán majetek – pozemek –
našel se zájemce o koupi tohoto pozemku.
 ad g) Z důvodu časové tísně přesunuto na příští jednání.
 ad h) Projednána byla revizní zpráva zpracovaná ÚKK ČSCH.
 ad i) Ing. David Rameš uvedl, že státní úřady požadují kulaté razítko – v úředním styku
je nezbytné razítko ČSCH s patřičnými údaji. Dosavadní kulaté razítko se zkratkou ÚV
ČSCH již užíváno nebude, pouze s výjimkou agendy udělování svazových vyznamenání.
USNESENÍ 11/ÚV 16/9/12/1: ÚV ČSCH schvaluje zapůjčení výstavního fundusu, včetně
krmítek, na CV poštovních holubů (cca 60 klecí), pořádanou Českomoravským svazem
chovatelů poštovních holubů za paušální náhradu 6000,- Kč. V případě poškození výstavního
fundusu pořadatel uhradí vzniklé škody v plné výši. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 11/ÚV 16/9/12/2: ÚV ČSCH bere na vědomí informaci o nabídce na spolupráci
s firmou Biofaktory, s.r.o.
USNESENÍ 11/ÚV 16/9/12/3: ÚV ČSCH pověřuje Ing. Davida Rameše k jednání s firmou Atlas
Software o pořízení uložiště datové schránky na serveru ČSCH za částku maximálně 18.000,Kč, včetně DPH. Termín plnění – do 7. 11. 2016. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 11/ÚV 16/9/12/4: ÚV ČSCH odvolává ke dni 19. 10. 2016 Josef Vilhelma z postu
likvidátora ZO ČSCH Holohlavy. ÚV ČSCH jmenuje ke dni 19. 10. 2016 likvidátorem ZO
ČSCH Rapotice Josefa Vilhelma. ÚV ČSCH schvaluje prodej pozemku firmě Frontwel, s.r.o. za
částku 31.500,- Kč a s dalším ujednáním, že kupující uhradí poplatek za odhad, vklad do
katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitosti. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 11/ÚV 16/9/12/5: ÚV ČSCH bere na vědomí informace o návštěvě Ing. Miroslava
Krofta, Ing. Václava Krůty a Ing. Davida Rameše u předsedy Senátu Parlamentu ČR.
USNESENÍ 11/ÚV 16/9/12/6: ÚV ČSCH schvaluje sponzorský dar ve výši 5000,- Kč pro
Českou zemědělskou univerzitu v Praze na tisk publikace Atlas hospodářských zvířat. Termín
plnění – do 7. 11. 2016. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 11/ÚV 16/9/12/7: ÚV ČSCH pověřuje Ing. Davida Rameše prověřením možnosti
zaměstnání správce výstavního fundusu. Termín plnění – od 15. 11. 2016. Schváleno všemi
hlasy.
USNESENÍ 11/ÚV 16/9/12/8: ÚV ČSCH pověřuje Ing. Davida Rameše a Tomáše Marušáka
k jednání s OO ČSCH Hodonín ve věci navrácení výstavního fundusu, zapůjčeného dle smlouvy
OO ČSCH Hodonín, a zaplacení dlužné částky o zapůjčení tohoto výstavního fundusu. Termín
plnění – do 15. 11. 2016. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 11/ÚV 16/9/12/9: ÚV ČSCH schvaluje pořízení a užívání nového kulatého razítka
hlavního spolku ČSCH s údaji, jež na razítku jsou nezbytné (adresa, IČ, DIČ). Zároveň
upřesňuje využívání kulatého razítka se zkratkou ÚV ČSCH pouze na osvědčení o uděleném

vyznamenání, ta poskytuje ÚV ČSCH na návrh nižších organizačních složek svazu. Termín
plnění – 7. 11. 2016. Schváleno všemi hlasy.

Ad 13) Diskuse
Václav Uličný doporučil vytvoření pravidel pro darování pohárů členy ÚV ČSCH a ÚKK
ČSCH – poháry by měly být věnovány pouze na okresní, krajské, speciální a celostátní výstavy.
Ing. David Rameš informoval o sponzorském daru firmy Cattoi ve výši 1323,- Kč na OMCH
2016. Ing. Václav Krůta referoval o žádosti ZO ČSCH Nýřany na svazové vyznamenání – ZO
oslaví 85. výročí založení. Dále bylo diskutováno o poplatku pro pořadatele CV ve výši 5 až 10
Kč za vystavené zvíře. Věc bude dále řešena v každé smlouvě vztahující se k celostátní výstavě
drobného zvířectva. Z tohoto bodu jednání nebylo přijato žádné usnesení.

Ad 14) Závěr
Jednání ukončil ve 20.30 hodin Ing. Miroslav Kroft. Následující zasedání ÚV ČSCH se bude
konat v pondělí dne 7. 11. 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 21. 10. 2016
Ověřování ukončeno: dne 27. 10. 2016
Zápis – nejpozději do deseti dnů rozeslán účastníkům jednání. Vyvěšen na webu ČSCH a usnesení otištěno v časopise Chovatel.

