
 

Zápis 

ze  schůze předsednictva  Svazu chovatelů Shagya Araba v ČR, z.s. 

ze dne 10.3.2016 v Praze – Suchdol. 

Přítomni : Ing. Adam Zagóra, Ing. Petra Teperová, Michaela Daubnerová, Mgr. Václav Mynařík, Ing.                      
Blanka Kytlicová 

Zapisovatel: Kytlicová 

Program schůze : 1) volby předsedy, místopředsedy-tajemníka, hospodáře-pokladníka a s tím 
související úkony- provedení změn na rejstříkovém soudě v Pardubicích,přístupy k účtu svazu, razítka 
svazu, P.O.Box svazu, sídlo spolku 

                                2) změny související s volební schůzí 27.2.2016 konané ve Větrném Jeníkově 

                                3) administrace a vedení PK 

                                4) archiv svazu 

                                5) schválení výše cestovních náhrad a odměn za úkony související s vedením PK 

                                6) webové stránky svazu 

                                7) XXIV. přehlídka 

                                8) Závěr 

Program schůze jednomyslně schválen. 

 

1) volby – předseda – Ing. Zagóra Adam – počet hlasů 4-pro, 1 –se zdržel 

                - místopředseda (tajemník) – Mgr. Václav Mlynařík – počet hlasů 4-pro, 1- se zdržel 

                - hospodář (pokladník) – Ing. Teperová Petra – počet hlasů 4-pro, 1- se zdržel 

 

2) změny související s volební schůzí……… 

 a) Mlynařík – rozešle pro členy předsednictva  návrh  pro hmotnou zodpovědnost,  připraví podklady 

pro podání změn na rejstříkový soud- zápis z valné hromady+ zápis ze schůze předsednictva+ověřené 

čestné prohlášení funkcionářů  do  30.3.2016 

b)předseda zajistí písemné prodloužení sídla spolku do 30.6.2016 ve Slatiňanech s Památkovým 

úřadem 

c)P.O.BOX – pro nevyužívání  svazem se nebude obnovovat , k 20.3.2016 zaniká 



d)razítka svazu – počet 4 ks –očíslované -1předseda, 2hospodář,3tajemník, 4RPK – Mlynařík dodá 

grafický návrh –bude obsahovat název + IČO +číslo – do 15.3.2016 

d)přístup k účtu svazu bude mít předseda a hospodář, nadále bude veden u České spořitelny 

 

3) administrace a vedení PK – předsednictvo se shodlo - že za vedení PK, ve kterém  bude i nadále 

pokračovat MVDr. Pašková Jana, zůstává peněžní částka 5000,-Kč/měsíc, na základě vystavené 

faktury za jednotlivá čtvrtletí  

                                                    - předsednictvo ukládá  - pro Paškovou povinnost měsíčně – do 10. dne 

v měsíci předkládat  hospodáři seznam provedených úkonů souvisejících s vedením PK včetně 

výdajových dokladů hrazených z poskytnuté finanční zálohy. Hospodář poskytne zálohu z pokladny ve 

výši 5000,-Kč na úkony spojené s vedením PK a po vyčerpání a proúčtování bude tato záloha v této 

výši obnovena , nejpozději však čtvrtletně. 

                                                   - předsednictvo ukládá  - směřovat veškeré poplatky včetně dobírek na 

účet svazu 

                                                   - předsednictvo ukládá – pro Mlynaříka připravit návrh smlouvy na úkony 

související s vedením PK  

 

4) archiv svazu -  archivní dokumenty svazu jsou v současné době u Paškové - Zagóra a Teperová  

archiv od Paškové převezmou  5.4.2016 

                           - Pašková si ponechá  potřebné dokumenty týkající se PK 

                           - archiv účetnictví roků 2010-2015 převezme Teperová 

                           - ostatní dokumenty týkající se svazu převezme Zagóra  a dál bude archiv spravovat 

  

5) schválení výše cestovních náhrad a odměn za úkony související s vedením PK – předsednictvo 

schválilo : 

              – částku  5,-Kč/km za cestovné a plná platba za hromadnou dopravu, 

              -  částku za úkony související s vedením PK  - 5000,-Kč/měs. – vyplacena formou čtvrtletní 

faktury na základě uvedených podkladů  

              - odměny registrátorům za vypálení hříbat budou vyplaceny po ukončení knihy hříbat daného 

roku a je navrženo zvýšení odměny – částka se  projedná na společné schůzi s RPK 

 

 6) webové stránky svazu – ještě probíhá konečná kontrola nebo případné malé opravy spojené se  

                                                spuštěním on-line PK 



                                              - požadavek doplnit PK o foto- plemeníci(zootechnický postoj,….. 

                                              - požadavek pro vytvoření kontrolované diskuze na webu 

                                              - všechny požadavky o doplnění zjistí a bude průběžně informovat 

 správce webu ( Daubnerová) 

 

 7) XXIV.národní  přehlídka – bod přesouvá do společné schůze s RPK. 

8)  Zpráva RK - předsednictvo bere na vědomí doporučení RK 

9)  Závěr 

 

Zapsala dne 14.3.2016  :  Kytlicová 

Zápis ověřila : Teperová 

 

  


