Zápis ze zasedání předsednictva SCHČT, Rady PK ČT – Heroutice, 21.1.2014
Přítomni: K.Růžička, M.Perníček, M.Kubištová, V.Boušková, J.Kincl, Ing.Jiskrová, Ing.Civišová, MVDr.Lysák, Ing.Mamica st., Ing.Mamica ml., Ing.Regner, J.Rédl, R.Klos, Ing.Nováková

Body jednání: 
	M.Perníček - informace o hospodaření SCHČT v roce 2013


	Hřebci působící v rámci SCHČT v roce 2014

	dovoz hřebce 5169 LANTINO (2006, po Landos), stanice ZH Tlumačov, připouštěcí poplatek: 6.000,- Kč, řádní členové SCHČT sleva 50%
	1879 CLIN D´OR ČT – stanice Nový Jičín-Žilina, MVDr.Šturm, připouštěcí poplatek: 5.000,- Kč, řádní členové SCHČT sleva 50%
	6062 SCYRIS – v roce 2014 působí v hřebčíně Sprehe, mražená dávka – 1.500,- Kč
	jednání o dovozu drezurního hřebce, rozhodnutí na körungu v Mnichově v tomto týdnu

 
* Diskutován seznam chovatelů, kteří neuhradili faktury v roce 2013
Závěr: - neplatičům bude zaslán dopis o tom, že v případě neuhrazení nebudou poskytovány další slevy či služby v rámci SCHČT.
- na stránky SCHČT umístit upozornění: Členům, kteří neuhradili své závazky SCHČT v roce 2013, nebudou poskytovány další služby SCHČT v roce 2014. Nutno zveřejnit na stránkách obchodní podmínky, dopsat do smlouvy na odběr spermatu „v případě neuhrazení bude chovateli účtován 100% poplatek, nebude akceptována sleva pro řádné členy SCHČT, bude mu zadržen připouštěcí lístek“.

	Diskuse o úpravě podmínek pro předvýběry, zápis koní drezurních linií do PK ČT – do příštího zasedání předsednictva připraví Rada PK ČT, chovatelská komise a komise pro odchov a výcvik koní návrh – viz.výše.

- následně schválit a podat Změny v Řádu PK ČT na MZe ČR

	Kalendář akcí 2014

	Oblastní schůze:

* jižní Morava – Motel Kobero Říčany (u Ostrovačic) - 12.2.– K.Růžička, Ing.Mamica
* západní Čechy – Benešovice u Stříbra – 22.2. – J.Rédl
* jižní Čechy – 22.2., Češnovice u Zlivi – Ing.Civišová, M.Perníček
* střední Čechy, Praha – Heroutice – 26.2. – M.Perníček
* Olomoucko, Zlínsko – Velký Týnec - 28.2. – Ing.Mamica ml.
* východní Čechy - Měník – 15.3., 14,00 hod. – M.Kubištová, V.Boušková 
* severní Morava – Opava – 14.3. – J.Kincl, R.Klos
* severní Čechy – Svinčice - 15.3. – J.Rédl
* Konference SCHČT – 10.4.2014, Humpolec 

	Oblastní skok ve volnosti:

* jižní Čechy, Vysočina - ZH Písek - 1.3.2014 - Ing.Civišová
* střední Čechy - Heroutice - 7.3.2014 - M.Perníček 
* střední Morava - ZH Tlumačov - 8.3.2014 - Ing.Mamica ml.
* západní Čechy - Štěnovický Borek (u Plzně) - 9.3.2014 - J.Rédl
* východní Čechy - Měník - 15.3.2014 - M.Kubištová
* severní Morava - Frenštát p.R.- 15.3.2014 - J.Kincl
* severní Čechy - Svinčice - 15.3.2014 - J.Rédl 
* jižní Morava - VFU Brno - 16.3.2014 - K.Růžička
Finále: 29.3.2014 - ZH Tlumačov
	KMK 2014

	stejný počet kol jako v loňském roce
	ve všestrannosti + 4letý ročník

změny v kvalifikaci drezurních koní do finále
předem stanovené distance na určitý počet cvalových skoků
uzavřena smlouva s ČJF za stejných podmínek jako v loňském roce
	změny ve stupních parkurů v 1. a 2.části sezóny
	a další změny (viz.Zásady 2014)

	Školení SCHČT

	9 vzdělávacích dní do 20-ti osob

7 vzdělávacích dní nad 20 osob

	15.2., Nový Jičín-Šenov – Výživa koní
	Heroutice – do 20-ti osob –  dva termíny (jarní měsíce a podzimní při II. předvýběru hřebců) předvádění koní, testace koní ve vyšším stupni kontroly užitkovosti a dědičnosti
	Nový Jičín – do 20-ti osob – předvádění koní
	Měník – posuzování hříbat, 
	ostatní místa a témata budou upřesněna, v jednání Skály - Horní Město (J. Kincl), Velké Němčice (K. Růžička), Bernartice (J. Rédl)


	Různé:

    * Odhlasována výpověď mandátní smlouvy s Ing.Jiřím Huderou, daňovým poradcem, a následné uzavření smlouvy s JUDr.Žárskou, Brno.

   * Návrh na přesun kanceláře SCHČT do zatím bytových prostor v areálu ZH Písek, bližší podmínky budou projednány po předložení finanční kalkulace hřebčincem Písek.

   * Prodloužení pojistky hřebce 6062 Scyris, budou pojištěni i ostatní dva hřebci (Clin D´Or, Lantino), popřípadě drezurní hřebec.

   * K.Růžička – zodpovědnost za administraci připouštěných klisen hřebcem 1879 Clin d´Or  u MVDr.Šturma, Nový Jičín.

   * Žádost firmy Equiservis konzulent, s.r.o. o navýšení částky za vybrané dopravné na 9,- Kč/1 km (včetně21% DPH) – jednohlasně zamítnuto.

   * Návrh předvedení hřebců ČT v rámci programu finále KMK 2014.

   * Další zasedání předsednictva, Rady PK ČT – čtvrtek 27.2.2014, Velký Rybník. 


Zapsala: Ing.Nováková


