
USNESENÍ 

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

ze dne 8.4.2017 konané v Hotelu na Farmě, o.s. v Choťovicích 

 

1. Členská schůze schvaluje: navržený program schůze (20 - pro : 0) 

2. Čl. schůze schvaluje výroční zprávu za rok 2016 přednesenou předsedou spolku Ing. Adamem 
Zagórou (19 – pro : 1 - se zdržel) 

3. Čl. schůze schvaluje zprávu o hospodaření spolku za rok 2016 přednesenou hospodářem Ing. 
Petrou Teperovou (19 – pro : 1 se zdržel) 

4. Čl. schůze  bere na vědomí zprávu revizní komise ze dne 11.3.2017, kdy došlo ke kontrole 
hospodaření spolku. 

5. Čl. schůze odsouhlasila návrh konání „Konference ISG a XXV.Národní přehlídky v Martinicích – 
v termínu 4.- 6.8.2017“ a pověřila předsednictvo jednat v této věci s vedením ISG i pronajímatelem 
areálu společností EQUITANA .(18 – pro : 2 – se zdrželi) 

6. Čl.schůze bere na vědomí sazebník pro r. 2017. 

7. Čl. schůze bere na vědomí způsob podpory sportovní výkonnosti koní plemene Shagyaarab pro 
členy – viz. rozhodnutí předsednictva ze dne 6.2. v Martinicích. 

8. Čl. schůze přijala za nového řádného člena – Buštovou Annu (18 -  pro : 2 se zdrželi) a za 
přispívajícího člena PO – Sontini Speed s.r.o. zastupovanou jednatelkou p. Glacovou (17 –pro : 3 se 
zdrželi) a bere na vědomí vystoupení ze svazu Martina Cermana, Kudrličky Romana  a Pártlové 
Pavlíny. 

9. Čl. schůze bere na vědomí informace k ofic. Webu spolku(fotky, původy, email, inzerce atd.). 

10. Čl. schůze bere na vědomí zprávu RPK za r. 2016 přednesenou Ing. Janem Navrátilem 

11. Čl. schůze bere na vědomí odstoupení člena RPK  Mgr. Václava Ušáka k 8.4.2017 

12. Schválení usnesení a závěr čl. schůze 

 

 

 

 

Zapsala dne 8.4.2017 v Choťovicích :  Teperová 

Zápis ověřil : Kytlicová 

 

 

 



Zpráva o hospodaření  za rok  2016 Svazu chovatelů Shagya Araba v České 

republice,z.s. 

 

 

PS  k 1.1.2016 celkem : 757.192,61,-Kč z toho -     hotovost  - 21.161,-Kč 

-      bankovní účet – 736.031,-Kč 

KS  k 31.12.2016 celkem: 750.743,19,-Kč z toho – hotovost – 15.140,-Kč 

                                                                                          bankovní účet – 735.603,19,-Kč 

Příjmy celkem :  534.847,56,-Kč 

Hlavní příjmy: Dotace  - vedení PK – 131.400,-Kč 

                                            Národní přehlídka – 222.950,-Kč 

                          Startovné přehlídka – 12.000,-Kč 

                          Boxy – 13.500,-Kč 

                          Členské příspěvky – 47.800,-Kč 

                          Předvýběr, výběr hřebců , VZ hřebců – 15.000,-Kč 

                          Licence hřebců – 2016 - 9.500,-Kč 

                                                          2017 – 5.000,-Kč 

                          Zápisy klisen – 13.300,-Kč 

   Další příjmy za registrace hříbat -  vydávání průkazů, změny majitelů, kalendáře atd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výdaje celkem: 541.296,98,-Kč 

Hlavní výdaje: Národní přehlídka -  254.961,-Kč  

                           Faktury ÚEK Slatiňany – 6.839,-Kč 

                           Vedení PK (MVDr.Pašková) – 60.000,-Kč 

                           Odměny za sport. výkonnost koní 2015 – 25.000,-Kč (5 koní) 

                                                                                         2016 – 7.000,-Kč (2 koně) 

                         VZ hřebců – areál Humpolec -6.050,-Kč 

                          Odměna za reg. hříbat – 6.600,-Kč (33ks) 

                          Účetní závěrka 2015 – 6.000,-Kč 

                          Účetní program Pohoda Lite – 5.179,-Kč 

                          Webové stránky – on-line PK – 13.309,-Kč 

                          Hůlková míra – 8.000,-Kč 

                          Přehlídka a konference ISG – Stadl Paura 2016 – 11.956,-Kč příspěvek na dopravu 

koní 

                                                                                                                   12.974,-Kč výdaje delegátů 

                                                                                                                    5.000,- Kč překladatelské služby  

Ostatní náklady – poštovné, kancel. potřeby, bankovní poplatky,  cestovné spojené s vedením 

PK(RPK) – registrace hříbat, zápis klisen, předvýběr a výběr hřebců, VZ hřebců, cestovné 

předsednictva a RPK na schůze 

                             

 

Sestavila dne:  5.4.2017 Petra Teperová 

             

 

 

 

  


