Zápis se schůze výboru SCHKK konané dne 17. 3. 2015 v Hradištku u Sadské
Přítomni: L. Gotthardová, L. Půlpánová, P. Půlpán, P. Dvořák,
Omluveni: M. Marková, J. Hejhal
1. Kontrola zápisů:
Usn. 11/1: Výbor ukládá PD prověřit možnost a finanční náročnost uvedení Stanov do souladu
s NOZ advokátem JUDr. T. Dunklem - úkol se mění pro přijetí jiného postupu. Základní text
zpracoval PP a schválila VH. Podání na Rejstříkový soud zajistí LG a PP.
Chovatelká příručka 2014: Tisk zajistí LP a PP. Rozdat členům na VH, zbytek rozeslat poštou
(zajistí PD) - splněno (dodatecne jeste poslat ci predat pro MT, VŠ Praha a Brno, ASCHK)
2. Průběh VH:
Termín 1.3.2015, v Hradištku, začátek 9.15. VH usnášenischopná dle pres. listiny. Přítomným
předána publikace 2014. Hlasováno hlasovacími lístky. Pro příště upřesnit možnost plné moci/
pověření za nepřítomného člena.
Zpracován zápis, Usnesení, Zpráva mandátové komise a další předložené materiály. Hodnocena
jako věcná a pracovní.
Usn. 12/1: Úkoly z Usnesení zapracovat do konkretních úkolů s termíny a zodpovědností - příští
VV, pokud nejednáno dnes.
Stanovy - viz. Usn. 11/1 výše.
Chovatelské předpisy - pro předložení na MZe (2x nové znění + 1 co. pro potvzeni předání; 1x s
vyznačnenými změnami), vše též na CD + průvodní dopis
Osobně předá LG, podklady připraví PD.
Usn. 12/2: Zveřejnit materiály VH na www (PD, JH)
3. Různé:
a/ Výbor schvaluje zhotovení návrhu 2 ks dobových uniforem na zahraniční a domácí prezentaci
KK. Fin. kalkulaci předloží PP. - trvá
b/ Zvolené delegáty (Políčková, Hejhal, Dvořák) na VH ASCHK dne 22.4. v Humpolci. ASCHK
nahlásí LG
c/ Dopisy čestným členům (připraví a rozešle PD, podepíše LG)
d/ VV schválil a doporučil návrh RPK žádost na zápis hřebce Sintil-K do PKH (majitel - NH
Kladruby - předložil potřebnou dokunentaci, podpisy členů RPK zajiostí PP)
Usn. 12/3: VV ukládá tajemnici, zaslat žádost na ÚEK
e/ Při kontrole dokladů RK před VH byl zjištěn formální nedostatek - překopírované loňské datum
na fa od JS Equus Kinsky.
Usn. 12/4: VV ukládá LP požádat JS EK o opravu data, resp. vystavení fa s reálným datem.
f/ Projednáno personální a technické zajištění úšasti na akcích (domácí i zahraniční), na které byl
SCHKK pozván.
g/ VV byl informován o dopise pí. Dobberrthein bere v něm uvedené informace na vědomí (opravit
na www - JH).
4. Kontrola MZe na čerpání dotací:
Zatím nenošla zpráva, ale nebyla zjištěna žádná pochybení. VV děkuje LP za přípravu podkladů
pro kontrolu.
5. Noví členové :
05451 Višňovská Jana, Větrná 7, Hustopeče, 721 725 188, visna.jana@seznam.cz

6. Zápisy do PK:
4/848 Čirůvka, nar. 3. 4. 2011, oddíl PK
Zapsal PD

Příští schůze výboru: úterý 28. 4. od 14. hod. v Hradištku

