Zápis ze zasedání předsednictva SCHČT, Rady PK CT – Heroutice, 22.3.2013

Přítomni: K.Růžička, M.Perníček, Ing.Mamica st., Ing.Mamica ml., J.Rédl, J.Kincl, Ing.Jiskrová, R.Klos, Ing.Nováková, V.Bohdaský, M.Kubištová, Ing.Civišová, Ing.Regner,  MVDr.Vítů, V.Boušková, MVDr.Lysák

Body jednání: 
	Oblastní schůze

	J.Rédl – Benešovice, 7.2.2013 - požadavek p.Svobody, aby hospodaření SCHČT bylo zveřejňováno na webových stránkách SCHČT, odpovězeno, že účetnictví je na dotaz členů k nahlédnutí na sekretariátu

- u příležitosti chovatelského dne bude zorganizována přehlídka hříbat
- změny v obsazení předsednictva Západočeského svazu chovatelů, předsedou je zvolen J.Rédl.
	Ing.Mamica – Velký Týnec, 21.2.2013 – dotaz z řad chovatelů na zřízení TO pro klisničky.

	dotaz zda po termínu 31.7. pokud bude chovatel zapisovat klisny do PK, zda se na něj vztahují nějaké sankce
	zda by SCHČT nemohl podpořit obnovení aukcí v Písku, na kterých by se mohli předvádět koně plemene ČT
	zda jsou k dispozici (k zakoupení) DVD z akcí SCHČT

požadavek posunout cca o měsíc konání soutěže skoku ve volnosti
	M.Kubištová – Měník, 2.3.2013 - oblast požaduje umístit zápis ze schůze na stránky SCHČT

	chybí oblastní orgány SCHČT
	V.Bohdaský navrhuje změnu Stanov dle návrhu pana V.Štěrby
	R.Skřivan nesouhlasí se jmenováním RPK předsednictvem, požaduje volbu RPK konferencí SCHČT
	p.Malý – požadavek opakovaných RTG u plemenných hřebců, napsat je do dokladů

připomínky p.Skřivana ke složení předsednictva
schůze probíhala v pracovním a tvořivém duchu
	není možno srovnávat ASCHK se SCHČT
	předsednictvo odsouhlasilo rozeslání dopisu jednotlivým členům VČ oblasti

Závěr: * Předsednictvem SCHČT byla navržena změna garanta ve východočeské oblasti. Byl osloven pan Václav Bohdaský, který tuto pozici odmítl, a proto zůstává nadále garantem této oblasti M.Kubištová, nově ve spolupráci s V.Bouškovou.
          ** není možno zveřejňovat na stránky SCHČT dvě verze Stanov, apod., není možno na stránkách SCHČT zavádět diskusní fórum, apod.

	K.Růžička – Říčany, 27.2.2013 - klidná atmosféra

	členové předsednictva, RPK mohou potvrzovat předvýběr hřebce do KMK
	informace o zařazení hřebce CLIN d´OR. Zařazení do chovu jednoznačně schváleno.
	návrh zorganizovat 1 náhradní svod v každé oblasti (např.pro starší klisny dovezené v průběhu roku, které by mohly být zapuštěné v únoru dalšího roku)  – rozvinula se diskuse, následně proběhne hlasování

	Ing.Civišová – Češňovice, 23.2.2013 - hlavním tématem diskuse byl svazový hřebec CLIN D´ OR – důvody jeho zápisu do PKH ČT

- návrh úprav stanov SCHČT dle p.V.Štěrby
- zvolen přípravný výbor pro ustavení oblastní organizace SCHČT

	M.Perníček – Heroutice, 6.3.2013 – návrh na úpravu Stanov dr.J.Staněk

- otázky ke svazovému hřebci CLIN d´OR ČT,  správné rozhodnutí ve správnou dobu.
- proč V.Csabi a Ing.Müller stanovili rozdílné poplatky pro PK ČT a PK CS 

	J.Kincl – 15.3.2013, Opava – připomínky ke KMK (proč 5-letí mají 1.parkur 115 cm)

- připomínky ke svazovému hřebci CLIN d´OR – ke způsobu jeho licentace, kupní smlouvu přečetl V.Csabi a konstatoval, že je v pořádku!
- připomínky ke změnám v Řádu PK ČT 

Předsednictvo bere připomínky z oblastních schůzí na vědomí, některé poslouží jako inspirace řízení chovatelské práce SCHČT.  
Předsednictvo SCHČT odsouhlasilo:
-    přítomnost právního poradce na konferenci SCHČT
	na svodech klisen budou zástupci SCHČT předávat Čestná uznání (cedulky) na boxy

odsouhlaseno svodové místo v JČ – Doudleby bez poplatku za zápis klisen mimo svod
společně s konzulentem se svodů zúčastní - členové předsednictva nebo RPK nebo jmenovaní hodnotitelé SCHČT

	Konference SCHČT – 10.4.2013:

Úvodní slovo ,volba předsednictva – M.Perníček
M.Perníček, zpráva o práci předsednictva
Zprávy jednotlivých komisí a RPK
Předsedající: MVDr.Lysák
Prezentace: Ing.Nováková, Z.Pavelková
Zapisovatelka: Ing.Nováková
Návrhová komise: M.Kubištová
Členové ostatních komisí budou navrženi operativně dle přítomných delegátů.

	Svazový hřebec Clin d Or ČT

	hřebec jednoznačně schválen, rozeslat letáky členům ČT


	Doplňky v Řádu PK

- byly projednány připomínky k Řádu PK ČT, ŠP, ZŘ zaslané z MZe ČR

	Finále skoku ve volnosti 4-letých klisen plemene ČT

Komise: Ing.Regner (předseda), Ing.Jiskrová, Ing.Mamica, Ch.Bauer, J.Kincl
Schůzku s majiteli vede M.Perníček.
Byl domluven podrobný průběh předvádění klisen.
Po deseti klisnách bude přestávka. 
J.Rédl bude zajišťovat plynulý příchod předváděných klisen.
MVDr.Lysák bude kontrolovat správné kamaše.

	M.Kubištová – vzdělávání

      SCHČT v rámci vzdělávacího projektu A /2013 uskuteční další vzdělávací akci na téma 
      Hodnocení koní všech kategorií, lineární popis koní, šlechtění a selekce, šlechtitelské řády
      a programy, dotace 2013 na hřebčíně v Měníku. První termín je ve dnech 26.-.27.4.2013 a
      náhradní termín bude vyhlášen operativně do konce dubna 2013. 
         Uchazeči mají možnost se přihlásit ke zkouškám z profesní kvalifikace Hodnotitel koní, 
     která se bude konat po ukončení tohoto vzdělávacího semináře u tajemnice SCHČT ing. 
     M.Novákové do 17.dubna 2013.

Vzdělávací projekt B/2013 bude z časových důvodů hlášením změny na SZIF přesunut na podzimní období roku 2013.

Pro rok 2014 byly zpracovány a podány na SZIF ke schválení dvě žádosti na vzdělávací projekty z Programu rozvoje venkova – Opatření I.3.1.

	Odsouhlasena žádost SCHPMT o poskytnutí dat z PK ČT.


	Návrh zvýšit odměnu komisařům na vrcholných chovatelských akcích na 1.000,- Kč – 6 pro, 3 proti – odsouhlaseno


	Předsednictvo pověřilo MVDr.Vítů, člena RPK dohledem(garant) nad oblastí Vysočina. Je třeba tuto oblast zmapovat, člensky a chovatelsky zaktivovat.


	Předsednictvo schválilo Zdenu Pavelkovou na pozici pracovního místa účetní SCHČT. Pracovní smlouva na zkušební dobu.


	Pokračovat ve vzdělávacím programu ČT.


Zapsala: Ing.Nováková

