Zápis ze schůze předsednictva Shagya - araba ze dne 15. 1. 2015 - Protivín
Přítomni:
Předsednictvo:
Rada plemenné knihy:
Pozvaní náhradníci:

P. Hájek, MVDr. J. Pašková, ing. A. Zagóra, Bc.M. Nytrová
doc. M. Maršálek - nepřítomen z důvodu rezignace
ing. Josef Cerman, Irena Sládková
ing. Petra Teperová, Denisa Kučerová

Po rezignaci předsedy Svazu doc. M. Maršálka z funkce předsedy a jeho vystoupení ze Svazu
chovatelů Shagya-araba ke dni 15. 12. 2015 zhodnotil stávající situaci Svazu ing. J. Cerman.
Pro řešení stávající situace shrnul jako hlavní úkol této schůzky: volbu nového předsedy,
tajemníka a hospodáře, včetně doplnění nového člena předsednictva. Dále navrhl volbu
řídícího a zapisovatele dnešní schůze.
Jako řídící schůze byl zvolen P. Hájek. Jako zapisovatel M. Nytrová, pro následnou RPK
Sládková
1. Odstoupení předsedy z funkce a vystoupení ze Svazu
Byla řešena rezignace předsedy Svazu, který již předal svazové doklady p. Hájkovi. Po
vyvolané diskusi a telefonické komunikaci mezi P. Hájkem a M. Maršálkem byl důvod
rezignace formulován na předsedou požadovaný text: „Jako předseda jsem neměl možnost
ovlivnit chod Svazu, a proto jsem odstoupil.“
Diskuse - Proběhla diskuse o současném stavu a vedení Svazu s výsledkem dořešit personální
otázku volbou předsedy, tajemníka a změny hospodáře.
2. Představení náhradníků do předsednictva
Pro doplnění místa v předsednictvu, které bylo uvolněno odchodem předsedy Svazu,
byly pozvány dle volebních výsledků z dubna 2014 náhradnice se shodným počtem bodů: ing.
Teperová P. a Kučerová D. Předsedajícím byly vyzvány k dohodě o přijetí místa, zvážení, zda
přijmou nabídku a zda budou ochotny převzít funkci hospodáře. Na základě zvážení a
vzájemné dohody náhradnic přijala místo D. Kučerová. (předsednictvem odsouhlaseno)
3. Diskuse a ujasnění pojmů
Místopředseda/tajemník a hospodář/pokladník - jedná se o totožné pojmy - budou
voleni pouze 2 lidé.
4. Hospodář
J. Pašková se vzdává funkce hospodáře Svazu. (předsednictvo vzalo na vědomí)
5. Přijetí nového člena předsednictva Svazu
D. Kučerová – funkci pokladníka přijme – přijímá místo v předsednictvu.
(předsednictvem odsouhlaseno - zdržel se Zagóra)
6. Výběr způsobu volby předsedy a tajemníka
Po diskusi předsednictvo odsouhlasilo tajnou volbu kandidátů. Volba vlastní osoby
povolena. Nekandidují: Nytrová, Kučerová.
Kandidáti pro funkci předsedy a tajemníka - navržení: A. Zagóra; dle vlastního uvážení: P.
Hájek, J. Pašková.

A. Volba předsedy:
1. kolo: Hájek - 2 hlasy, Pašková - 2 hlasy, Zagóra - 1 hlas
2. kolo: Hájek Petr - 3 hlasy, Pašková Jana - 2 hlasy
Výsledek: Petr Hájek
B. Volba tajemníka:
1. kolo: Pašková - 3 hlasy, Zagóra - 2 hlasy
Výsledek: Jana Pašková
C. Hospodář nevolen: funkci hospodáře přijala Denisa Kučerová (viz bod 5)
7. Přístup k účtu, sídlo, doručovací adresa, datová schránka
přístup k účtu budou mít po dořešení účinnosti stanov- předseda, místopředseda a
hospodář
Sídlo – Slatiňany – zřídit P. O. Box – zajistí Cerman
Doručovací adresa Svazu – J. Pašková, Krašovice 77, 330 13 Trnová
Datová schránka – zajistí Hájek
(předsednictvem odsouhlaseno)
8. Různé
- požadavek RK vyřešen - Pašková sdělila, že doklady požadované RK dodala
Hájek - doklady bude třeba doložit také předsednictvu
- předána podepsaná čestná prohlášení členů RK p. Hájkovi ( Pichlíková, Smirnovová)
- přehlídka pro r. 2015 - předsednictvo odsouhlasilo návrh konání přehlídky koní pro r. 2015
v Pardubicích dne 27. 7. 2015.
- bude třeba zajistit společné posuzování klisen na přehlídce (Cerman)
- Nytrová sdělila, že v Jezdectví vyšel avizovaný článek o plemeni, který napsala p.
Pichlíková a navrhla poděkovat za spolupráci také šéfredaktorce časopisu p. Motyginové
(předsednictvem odsouhlaseno)

zapsala M. Nytrová
dne 24. 1. 2015

