
Zápis 

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

ze dne 10.3.2016 v Praze – Suchdol. 

 

Zapisovatel: Teperová 

Ověřovatel: Kytlicová 

1. RPK navrhuje změnu stanov svazu. Návrh, aby předseda nebyl pátým členem RPK. (oddělení 

činnosti předsednictva - především organizační záležitosti a ryze odborné chovatelské činnosti RPK) 

Shromáždění  ukládá RPK  zpracovat a předložit tento návrh změny stanov. 

2. Razítka svazu – zadána nově k výrobě(graf. návrh bude obsahovat název spolku,IČO, znak Sh  -  ke 

schválení předloží Mlynařík)počet – 4 kusy/očíslované/ - pro předsedu, místopředsedu, RPK a 

hospodáře. 

Potřeba hlavičkového papíru svazu, návrh   zajistí a rozešle k odsouhlasení Mlynařík do 15.3.2016. 

3. Přístup k účtu svazu v České spořitelně  – odhlášení a převzetí práv zajistí do 15.4.2016 předseda a 

hospodář. 

Pokladna – fyzické převzetí novým hospodářem do 30.4.2016 

4. Předseda zajistí písemné prodloužení sídla spolku do 30.6.2016 ve Slatiňanech s Památkovým 

úřadem. 

Navrátil zjistí možnost sídla spolku dále ve Slatiňanech u MVDr. Jeníka. Předá informaci všem mailem. 

5. Převzetí a shromáždění archivu svazu – Zagóra a Teperová  převezmou  5.4.2016 archiv od 

Paškové, případně jiných členů svazu z předešlých let. 

Pašková si ponechá potřebné dokumenty týkající se PK. 

Mlynařík zajistí převzetí razítka a dokumentů svazu (plem. knih) od Hájka. 

6. Oznámení RPK: schválení cest. náhrad – 5Kč/km,(případně cestovné hrom. dopravou v plné výši) 

Za r. 2015 bude rozhodnutím předsednictva  ze 10.3.2016 vypláceno registrátorům hříbat 200Kč za 

hříbě po uzavření knihy hříbat. Zagóra navrhnul zvýšení této částky  za r. 2016 na 400Kč. 

7. Pašková pověřená vedením PK dodá předsednictvu seznam úkonů, za které je vyplácena odměna 

5000Kč/měsíc. Odměna za vedení PK  bude fakturována svazu čtvrtletně , 5000Kč/měsíc na základě 

sumarizace úkonů v daném měsíci, předloženo hospodáři do 10. v následujícím měsíci.   

Odsouhlasena záloha z pokladny svazu k vedení PK ve výši 5000Kč, bude dorovnávána čtvrtletně po 

prokázání nákladů spojených  s vedením PK v jednotlivých měsících (doloženo do 10. v násl. měsíci.) 



8. Hospodář svazu bere na vědomí, že zajistí podání žádostí na dotace(vedení PK a přehlídku) 

Pašková přislíbila pomoc při tvorbě žádostí. 

9. Mlynařík zajistí od Hájka podklady pro příspěvek ISG za rok 2015, Teperová zajistí tuto platbu. 

10. XXIV.přehlídka 30.7.2016 v Humpolci 

      a)Objednávku na místo konání a pronájem areálu zajistí – Navrátil 

           Návrh smlouvy na pronájem , veterinární podmínky – zajistí Navrátil spolu s Mlynaříkem 

      b) Poháry(6 ks velkých) a upomínkové předměty(20ks) – zajistí Cerman, předsednictvo    

odsouhlasilo 

      c)Katalog – Zagora ,Daubnerová, 

                          Pašková dodá seznam hříbat, rozepsané rodiny ml. klisen, zajistí pozvání  na přehlídku 

pro nečleny , 

                          Mlynařík zajistí výtisk katalogu 

     d) Přihlášky a veterinární podmínky – Daubnerová – rozeslat do 15.5., uzávěrka do 30.6.2016, 

zároveň umístí na web 

     e) Rozhodčí : Návrhy  - Kovalčík Emil, Horný, Gorözdi, Peter, Hájek – osloví Pašková, Musil , 

Mlynařík – do konce dubna 

          

Termín další schůze předsednictva a RPK  7.7.2016 v Humpolci (místo konání přehlídky) 

 

V Třebihošti   14.3.2016 zapsala : Teperová 

Ověřila : Kytlicová 

 


