
 

Zápis 

ze  schůze předsednictva  Svazu chovatelů Shagya araba v ČR z.s. 

ze dne 4.10.2016 v Pardubicích 

 

Přítomni : Ing. Adam Zágora, Ing. Petra Teperová, Ing.Blanka Kytlicová 

Nepřítomnen : Mgr. Václav Mynařík, Michaela Daubnerová 

Zapisovatel: Kytlicová 

Program schůze : 1) kontrola splněných bodů v zápisu ze schůzí předsednictva 

                                2)administrace svazu 

                               3)podzimní členská schůze 

                               4)Závěr 

Program schůze jednomyslně schválen. 

 

1)kontrola splněných bodů v zápisu ze schůze v Praze - Suchdole z 10.3.2016 – viz 

jednotlivé body 

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

grafický návrh –bude obsahovat název + Ičo+číslo – do 15.3.2016 – splněno, ale stále  nedošlo 

k vrácení starých razítek  -  v řešení Zágora 

3) administrace a vedení PK  - předsednictvo ukládá – pro Mlynaříka připravit návrh smlouvy na 

úkony související s vedením PK – v řešení 

 6)webové stránky svazu - požadavek doplnit PK o foto- plemeníci(zootechnický postoj,….. – v řešení 
                                              - požadavek pro vytvoření kontrolované diskuze na webu – v řešení 
- správce webu- Daubnerová 

 

   kontrola splněných bodů v zápisu ze schůze v Humpolci z 7.7.2016 – viz jednotlivé body 

     b)nové sídlo svazu ve Slatiňanech, Vrchlického 68,538 21 Slatiňany – bylo radou města Slatiňany 

odsouhlaseno , je potřeba dořešit  souhlas s užíváním stavby, který zatím nebyl dodán – zajistí 

Navrátil -  do 30.7.2016 – splněno – Zagóra  provedení změny  na OR Hradec Králové, pracoviště 

Parbubice 



     h)předsednictvo navrhuje umístit na webových stránkách adresář členů včetně kontaktů a ukládá      

Kytlicové vytvořit formulář pro zajištění souhlasu s uveřejněním těchto informací pro souhlasící členy 

–v řešení – do členské schůze  

           k)předsednictvo rozhodlo, že rozdělení příspěvku poskytnutého svazem na  „seriál mladých 

koní“ , bude projednáno po seznámení se s konečnými výsledky do podzimní členské schůze  - 

v řešení – Zagóra zajistí oficiální výsledkovou listinu od Ing.Novotné            

      l)předsednictvo rozhodlo vzhledem k dokončení knihy hříbat roku 2015 o vyplacení odměn 

registrátorům za vypálení hříbat v odsouhlasené výši 200,-Kč za ks- Cerman 8 ks(1600,-Kč), Hájek 18 

ks(3600,-Kč), Navrátil 2 ks(400,-Kč) a Musil 5 ks(1000,-Kč)- celkem za rok bylo vypáleno 33 ks hříbat – 

splněno, zbývá Musil 

   

2) administrace svazu    

    a) předsednictvo schválilo nové datum  pro uskutečnění výkonnostních zkoušek hřebců  

pro letošní rok  a to  3.11.2016 v Humpolci  a seznámilo se s podklady k hodnocení disciplín 

při zkoušce zaslané Paškovou – „Protokol o výkonnostní zkoušce hřebce“.  Přihlášení  hřebci 

– Sab, Sawil. 

     b)předsednictvo schválilo : 

 -  vyplacení příspěvku na dopravu za účast a reprezentaci našeho svazu a předvedení  svých 

koní na  evropském šampionátu ve dnech 15.-17.7.2016 v Stadl Paura  na základě 

předsednictvem již odsouhlaseného příspěvku na dopravu  7,-Kč/km pro členy :  

                        Hájek Petr – 254 km x 7,- = 1778,- Kč 

                        Pichlíková Jana – 382 km x 7,-= 2674,- Kč 

                        Zagóra Adam – 1072 km x 7,- = 7504,- Kč 

 

       - vyplacení  odměny za překladatelské služby na konferenci  ISG ze dne 15.7.– Blíženec 

Robert – 5000,- Kč  

       - dořešit příspěvky ISG za rok 2014 a 2015 –  zajistí Zágora 

   c)předsednictvo souhlasí se zavedením datové schránky  - zajistí Zagóra 

   d)předsednictvo vzalo na vědomí  informaci o uspořádání příští konference ISG v červenci 

2017 v České republice – pověřen Zágora o zajištění potřebných informací spojených s touto 

akcí 

   e) předsednictvo bylo informováno od hospodáře – Teperová – o nákladech letošní 

přehlídky a o výší možné dotace a na základě těchto informací rozhodlo : 



     - odměna pro komentátora  přehlídky – Hájek –  1000,- Kč 
     - odměna pro členy RPK – Navrátil – 1000,- Kč 
                                                    Cernam  J. – 1000,- Kč 
                                                    Pašková – 1000,- Kč 
                                                    Musil – 1000,- Kč                                          
     - odměna pro hodnotící komisi – J. Kovacs – 4000,- Kč 
                                                                P. Gorozdi – 4000,- Kč 
                                                                A.Kiss – 4000,- Kč 
     - odměna pro zajištění ozvučení přehlídky – J. Tomášek – 1000,- Kč 
     - odměna pro členy při zajištění přehlídky – Daubnerová – 1000,- Kč 
                                                                                   Cerman V. – 1000,- Kč 
                                                                                   Kavka – 1000,- Kč 
                                                                                   Kytlicová – 1000,-Kč 
                                                                                   Smirnovová – 1000,- Kč 

                                                                                   Teperová – 1000,-Kč 

                                                                                   Zagóra – 1000,- Kč 

                                                                                   Zagórová – 1000,- Kč                           

    - vyplacení příspěvku na dopravu pro členy za předvedení svých koní na XXIV.Národní 

přehlídce v Humpolci ve výši 16 Kč/km 

 

f) předsednictvo vzalo na vědomí nutnost doplnění  počtu členů v RPK  a postupovalo podle 

stanov : 

 čl.IX. Rada plemenné knihy  

          bod 7) Členství v radě plemenné knihy zaniká : 

                       b) úmrtím člena 

           bod8) Jestliže klesne počet členů rady plemenné knihy na 4, je Rada plemenné knihy 

doplněna náhradníkem z volební schůze. Nový člen plemenné knihy je jmenován pouze na 

zbytek funkčního období, které příslušelo předchozímu členu Rady plemenné knihy“ 

- náhradníkem byl PhMr.Ušák V. , který byl osloven a členství přijal 

 

g)předsednictvo rozhodlo  - o termínu, místě konaní a programu podzimní členské schůze, 

                                                  - o jednotlivých bodech programu členské schůze 

           -  o rozeslání pozvánek členům emailem a v případě nepřijetí 

poštou- zajistí Teperová, a zároveň vyvěšení na webu svazu – zajistí 

Daubnerová 

        

                                                                                                                                

 Zapsala dne 4.10.2016 v Pardubicích :  Kytlicová 

Zápis ověřil : Teperová 


