Zápis ze schůze VV SCHKK konané dne 16. 2. 2016 v Hradištku u Sadské
Přítomni: L. Gotthardová, L. Půlpánová, P. Půlpán, J. Hejhal, P. Dvořák, O. Vondrouš (RPK)
1. Kontrola zápisů:
Usn. 17/3: VV se v roce 2016 vrátí k tématu upřesnění českého názvosloví barev koní v rámci
chovu KK. Vyzve ke spolupráci pedagogy VŠ. (PD)- trvá
Usn. 17/5: VV navrhuje změnu ZŘ - ujednocení teplokrevných plemen. V tomto smyslu odešel
dopis na MZe. Změnu musí zpětně odsouhlasit VH svazu (změna ZŘ) - trvá do VH
Usn. 18/9: VV navrhne VH udělení čestného členství podině Kinských dal Borgo.- trvá do VH
Usn. 19/1: VV ukládá PD informaci o změně tajemníka zveřejnit na www, UEK, chovatelské
příručce, ASCHKK - splněno
Usn. 19/2: Připravit dopňovací volby VV (viz Usnesení VH 2015). Předseda Volební komise
LG, představí kandidáty.- trvá do VH
2. Valná hromada 6. 3.:
Pozvánka s uvedením programu rozeslána všem mailem, na www a v Publikaci.
LP připraví písemně na VH pro členy SCHKK přehled hospodaření dle účetní osnovy.
PD připraví osnovu programu (JH připraví návrh usnesení) a rozešlš členům VV.
Doplňující volby do VV - vychází z usnesení VH 2015 - doplnit VV o dva členy (místo
dosavadních 5 na 7). Volební období těchto nových členů je taktéž čtyřleté, tedy přesahuje do
dalšího řádného volebního období.
Volby budou tajné - PD připraví volební lístky se jmény VV navržených kandidátů (abecedně).
Pokud vzejde návrh z pléna, bude jméno/jména dopsána. Zvolení budou dva s nejvyšším počtem
hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhodne VH aklamací. Dle Stanov volí pouze přítomní členové,
Volební lístky obdrží členové (kteří budou mít uhrazený členský příspěvek na 2016) při prezenci.
VV navrhuje: J. Kroutil, G. Křístková, V. Políčková. S navrženými bylo jednáno osobně.
3. Členská beseda:
V souvislosti s množícími se dotazy na využití v chovu koní exportovaných do či narozených v
zahraničí, zápisy našich koní v zahraničních PK apod. navrhuje VV uspořádat na toto téma
členskou besedu (pracovní název „KK u nás a v zahraničí“).
Usn. 20/1: Předložit na VH návrh na uspořádání besedy na toto téma.
Navržen termín 20. 05. v 16. hod. v Hradištku.
4. Noví členové a zapsané klisny:
Hužvárová Marina, Mgr.; Křístková Gabriela; Žlábková Olga, ing.
klisny:
20/1881 Belinda (PPK)
odmítnutý zápis:
Gizelle - původ nedoložen zápisem v PK UK, jen Registrem
5. Různé
1. VV bude reagovat na www na nabídky připouštění hřebci, kteří nejsou zapsáni v PKH KK.
Usn. 20/2: Na základě platných předpisů a diskuse VV připraví text PD - termín zveřejnění do 29.2.
Příští schůze výboru – úterý 29. 3. v 18 zapsal: PD

