Svaz chovatelů českého teplokrevníka (SCHČT)
ZÁPIS ZE SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA SCHČT – 7.4.2016 VELKÝ RYBNÍK
Přítomní: Miloslav Perníček, František Srnec, Jaroslav Rédl, Michaela Kubištová,
Josef Kincl, Ing. Barbora Králová, Ing. Jan Kobza, Ing. Hana Civišová, Karel Růžička,
František Srnec, MVDr. Josef Lysák, Ing. Jiří Holík, Boušková Václava

PROGRAM:
1. Zhodnocení proběhlých oblastních schůzí
2. Ročenka
3. Kontrola revizní komise
4. Současná situace v hřebčincích
5. Schvalování nových členů
6. Zemské a celostátní schůze
7. Různé

1. Zhodnocení proběhlých oblastních schůzí
Všechny oblastní schůze proběhly a byli zvoleni garanti a delegáti. Předsednictvo se jednotlivě
vyjádřilo k průběhům jednotlivých schůzí.
2. Ročenka
Rozdělení jednotlivých chybějících článků dle témat. Doplnění grafů má na starosti Václava
Boušková. Definitivní termín dodání článků do ročenky od všech členů je 20.4.2016
3. Kontrola revizní komise
Termín kontroly si určí revizní komise.
4. Současná situace v hřebčincích
K 30.3.2016 byl odvolán MVDr. Dražan z funkce v Tlumačově. Svazoví hřebci jsou v plemenitbě
využíváni stále stejně, bez problémů a omezení. Bude řešena další smluvní spolupráce.
5. Schvalování nových členů
Schváleny všechny žádosti nových členů SCHČT dle přiložených žádostí předsednictvem
jednohlasně.

6. Zemské a celostátní schůze
Pozvánky na zemské a celostátní schůze budou delegátům zasílány současně v jednom dopise.
V dopise bude současně zaslána rozvaha, výkaz zisků a ztrát ve zkráceném rozsahu i návrh
rozpočtu.
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Zemská schůze bude v Čechách a na Moravě. Termín Zemské schůze v Čechách je stanoven na
20.4.2016 ve Zduchovicích od 16.00hod. Termín Moravské schůze je 21.4.2016 v hostinci V
bráně ve Švábenicích od 16.00 hod. Na každé zemské schůzi bude zvolen kandidát na předsedu a
zvoleni 3 členové předsednictva z Čech a 3 z Moravy. Celostátní schůze se bude konat
Byl schválen program celostátních schůzí i zemské konference.
Předsednictvo navrhuje na obou územních schůzích i celostátní konferenci tajnou volbu.
7. Různé
Požadavku Zdeny Motyginové na účast na územní schůzi a celostátní konferenci bylo
předsednictvem projednáno a zamítnuto jednomyslně.

Hlasování o zápisu: SCHVÁLENO JEDNOHLASNĚ

Zapsala: Ing. Barbora Králová
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