Zápis
ze schůze předsednictva Svazu chovatelů Shagya Araba v ČR, z.s.
ze dne 23.1.2018 konané ve Slatiňanech

Přítomni :

Ing. Adam Zagóra, Ing. Petra Teperová, Ing.Blanka Kytlicová, Mgr. Václav Mlynařík,
Michaela Nosková,
Radomír Kavka – vedení PK

Zapisovatel: Teperová
Program schůze :
1)Způsob předávání informací ve vedení svazu
2)Kalendář povinností chovatele
3) Výlet za koňmi
4) Přehlídka 2018, 2019
5) Zákon o ochraně údajů
6) Dotisk nových formulářů – Výpisu z PK a potvrzení o původu
7) Sazebník 2018
8) Odměny za sportovní výkonnost 2018
9) Valná hromada a volby RPK
10) Náměty pro svaz
11) Závěr
Program schůze jednomyslně schválen.
1) Předávání informací ve svazu - Předsednictvo odsouhlasilo na návrh R.Kavky systém doplňujících
tabulek pro vedení PK a evidenci úkonů. M. Nosková zajistí spolupráci na IT řešení s p.Ceé.
2) Kalendář povinností chovatele – Zagóra sestaví dle průběhu roku a Nosková zajistí umístění na
webu
3) Výlet za koňmi – přesun na podzimní termín (přelom září - říjen), námět Rakousko – Vídeň a
soukromí chovatelé ShA
Konkrétní dojednání na mezinárodní výstavě v Topol´čiankách
4) Přehlídka 2018 – předsednictvo odsouhlasilo konání přehlídky v Tlumačově dne 4.8.2018 (termín
předjednán), plánován zápis klisen pátek odpoledne a večerní posezení chovatelů
Projednání návrhu - přehlídka 2019 – Jezdecké centrum Kralovický Dvůr (Slaný)

5) Zákon o ochraně údajů – bližší informace – Mlynařík
6) Dotisk nových formulářů – výpis PK a potvrzení o původu, možné změny
7) Sazebník 2018 – výše jednotlivých sazeb je neměnná
předsednictvo odsouhlasilo na návrh RPK , že oprávnění k plemenitbě plemenného hřebce na daný
rok může platit majitel nebo oprávněný držitel hřebce ( držitel oprávněnost prokazuje čestným
prohlášením nebo nájemní smlouvou)
8) Odměny za sportovní výkonnost – předsednictvo odsouhlasilo vyplacení odměn v roce 2017 v
celkové výši 76000. Předsednictvo souhlasilo (viz. Rozhodnutí II/2018), že v případě dokončení více
soutěží za den bude odměněna pouze soutěž nejvyššího stupně.
9) Valná hromada – jarní valná hromada se bude konat 17.3.2018 v
Předsednictvo odsouhlasilo tradiční termín jarní schůze – 3.sobota v měsíci a podzimní schůzi – 2.
sobota v listopadu.
10) Náměty pro svaz – projednání námětů p. Glodekové
11) Závěr

Zapsala dne 23.1.2018 v Slatiňanech : Teperová
Zápis ověřil : Kytlicová

Rozhodnutí předsednictva Svazu chovatelů Shagya araba v České
republice,z.s.

Na schůzi předsednictva konané dne 23.1. 2018 v Slatiňanech předsednictvo
odsouhlasilo vyplácení odměn v roce 2018 pro členy Svazu chovatelů Shagya araba
v ČR za sportovní výkonnost koní plemene Shagya arab - disciplíny ČJF v rámci ČR. Člen
svazu musí být evidován jako majitel koně plemene Shagya arab v den dokončení
soutěže,v případě že v jednom dni dokončí více soutěží, je odměněna soutěž nejvyšší.
V případě nároku na odměnu za sportovní výkonnost koní do 15.11.2018 člen svazu
písemně požádá vyplněnou žádostí (viz web. Svazu), aby mohlo dojít k vyplacení
odměny do konce roku 2018.
Odměna za dokončenou soutěž stupně „Z“ – 500,-Kč
„ZL“ – 700,-Kč
„L“ – 1000,-Kč
„S“ – 2000,-Kč
„ST“ – 3000,-Kč
„T“ – 5000,-Kč

I/2018

Rozhodnutí předsednictva Svazu chovatelů Shagya araba v České
republice,z.s.

Na schůzi předsednictva konané dne 23.1.2018 ve Slatiňanech předsednictvo
odsouhlasilo vyplacení odměny pro Radomíra Kavku za převzetí a vedení PK
od 20.11.do 31.12.2018 ve výši 6000,-Kč.

Předseda: Adam Zagóra…………………………………………………………………………………

Ve Slatiňanech 23.1.2018

