Zápis ze zasedání předsednictva, Rady PK ČT, konaného dne 15.12.2009 v Bořeticích
Přítomni: K.Růžička, M.Perníček, M.Kubištová, J.Kincl, Ing.Mamica, Ing.Regner, Ing.Vondrouš, Ing.Jiskrová, R.Klos, V.Csabi, V.Boušková, Ing.Nováková, M.Filařová
Omluveni: Ing.Nágr

Body jednání:
	Stanovisko k předvýběrům hřebců

- propozice na rok 2010 vypsány dle závěrů z jednání 2.12.09 v Herouticích- odsouhlaseno
- nutno dopracovat KDO bude provádět 1.předvýběry
- zdravotní zkoušky včetně RTG – na základě přesně a důkladně sepsané smlouvy
- účastnický poplatek – stanovit sazbu a členové SCHČT (majitelé) by měli určitou slevu – 
   odsouhlaseno
- termín zůstává (5.- 6.11.2010), aukce nikoli – odsouhlaseno
- členové předsednictva vyvinou jednání ohledně vhodnějšího místa konání těchto předvýběrů – do 
   konce února – odsouhlaseno
- panu Mohrovi bude zaslána odpověď v AJ – Ing.Jiskrová

	Smlouva s Equiservisem konzulent, s.r.o.

- smlouva s EK postoupena právní zástupkyni, teprve po konzultaci s ní možno postupovat dále
- v této fázi nutno dát dohromady požadavky a termíny plnění na EK, popřípadě jiné smluvní 
   partnery
- byla doručena žádost Ing.Hošáka o provádění činností oprávněné osoby v SCHČT
- následná diskuse – závěr: bude vypsáno výběrové řízení ve zkráceném rozsahu v souladu se 
   zákony ČR – odsouhlaseno

      3) Diskuse ke ZV a svodům klisen
- nechat vyjet seznam klisen ročníku 2007 podle oblastí, které by mohly vykonávat ZV
- garanti jednotlivých oblastí předloží po dohodě s konzulenty termíny a místa konání ZV klisen
- nutno opravit ve ZŘ – u ZV klisen v komisi – místo člena ČJF bude člen předsednictva

4) Různé:
- odhlasována výměna počítačů v kanceláři SCHČT, odsouhlasena finanční odměna Ing.Šímovi (předvýběry hřebců) a M.Perníčkovi (příprava KMK 2010) ve výši 5.000,- Kč
- diskuse ohledně POP všitých v Průkazu koně – předsednictvo a Rada PK ČT seznámeni se 
   skutečností, že na základě Evropského předpisu 504/2008 (2.str.) je všití POP do Průkazu koně 
   povinné
- návrh p.Růžičky – na net vložit smlouvu o ustájení, o pronájmu, apod. (vypracovanou právníkem) 
   – odsouhlaseno
- ročenka – do konce ledna, příspěvky – předvýběry hřebců – V.Boušková, 100-denní test, ZV 
   hřebců výběr hřebců po sportovní testaci – Ing.Regner, odchovny – V.Boušková, KMK – 
   M.Kubištová, přehlídka výkonných koní Humpolec – V.Boušková, skok ve volnosti Heroutice – 
   V.Boušková, ZV východočeská oblast – V.Boušková, Rada PK vybere a doporučí preferované 
   hřebce, v ročence je vyzdvihnout, J.Kincl – výjezd 5-ti českých koní do zahraničí, termíny akcí – 
   dají dohromady garanti oblastí společně s konzulenty chovu koní
- soubor klisen po ZZV, které byly zařazeny AP ČT  + soubor hřebečků z TO nad 8,1 b.– otec, 
   matka, chovatel, majitel, hodnocení + soubor z TO za celé roky, kdy jsou zřízeny – hřebci, jejichž 
   potomstvo bylo prověřeno minimálně na 7 potomků 
- V.Csabi - námět k diskusi – hřebec AREZZO Z nakoupený ZH Písek a následně prodaný po 
   vykonání ZV hřebců 2008 se špatnými rentgeny, závěr po diskusi: bude zaslán doporučený dopis 
   na MZe o spolupráci UCHS a ZH
- Ing.Jiskrová ve spolupráci se studentkou MZLU zajistila překlad Řádu PK ČT do AJ, tento 
   překlad bude umístěn na stránky SCHČT
- skok ve volnosti 4-letých klisen plemene ČT 2010:
- SČ – M.Perníček, VČ – M.Kubištová, sev.Č – Ing.Nágr, záp.Č – Ing.Nágr, JČ – Ing.Nováková (na oblastní schůzi – M.Perníček), sev.M – V.Csabi, stř.M – J.Kincl, jižní M – K.Růžička – postupují 3 klisny z oblasti – 24 klisen ve finále
- do 14.3. uspořádat kvalifikační kola, 27.3. - finále v Tlumačově
- konference SCHČT – 15.4.2009, Humpolec, Společenský dům 

        Návrh na rozdělení dotací v roce 2010
Vzhledem k výsledku hospodaření budou dotace vyplaceny v plné výši dle usnesení z konference 2009, současně bude vyplacen příplatek na krmný den v testační odchovně – 5 Kč/krmný den.
Co se týče KMK – z dotace poskytnuté MZe bude vyplacena smlouva s ČJF, pořadatelům dle smlouvy a výhry dle podkladů ČJF, výhry nad rámec podpory z MZe budou vyplaceny pouze koním startujícím v rámci PK ČT.

   Sazebník poplatků:
- o rok je odloženo zpoplatnění chovných koní
- odsouhlasen ve stejném znění jako na rok 2009, členský příspěvek na rok 2010 ve výši 200,- Kč + 
  100,- Kč příspěvek na členství v ASCHK ČR (doručování časopisu KONĚ)

   Stanovy SCHČT
- předsednictvo projednávalo doručené připomínky ke Stanovám, na příštím jednání bude toto bude
  pokračovat

- Odsouhlasen návrh M.Perníčka na Zásady KMK 2010.
- Preferovaný hřebec 2010 – příspěvek je na klisny HPK a AP ČT, příplatek na zjištěnou březí klisnu ve výši 5.000,- Kč včetně DPH – návrhy Rady PK - plnokrevný hřebec SCYRIS, PHILL, CATANGO Z, hřebec dovezený z holštýnského körungu stájí Mustang s.r.o. (byla ustanovena komise pro zápis importovaných hřebců (po 2.předvýběru) stájí Mustang ve složení: Ing.Regner, Ing. Vondrouš a R.Klos). Závěr: preferovaný hřebec odsouhlasen SCYRIS, druhý hřebec bude ještě rozhodnut  
- předsednictvo informováno o žádosti Ing.Müllera, zda by mohl naskladňovat hřebečky plemene 
   CS do TO mezi hřebečky plemene ČT. Závěr: je nutno vyvolat osobní jednání zástupců UCHS.
- opětovné písemné připomínky JUDr.Staňka k požadovanému RTG vyšetření hřebců na 
  2.předvýběrech – JUDr.Staňkovi bude opětovně zasláno stanovisko předsednictva SCHČT
  k tomuto tématu
- všichni členové předsednictva označí do konce roku změny v ŘPK, které budou společně 
  doplněny začátkem ledna 2010
  
   Schváleny přihlášky do SCHČT:
- E.Krivá, Ostrava-Polanka, - H.Vachutková, Přezletice, - M.Odehnalová, Svitavy, - P.Konvička, Dolní Lutyně, - B.Kozlíková, Držkov, - P.Kabelková, Svratka, - R.Lavičková, Vítkov

 Zapsala: Ing.Nováková

 


