Předsednictvo SCHK 2/2013

Český svaz chovatelů, Maškova 3, 182 53 Praha 8
Sdružení chovatelů koček v ČR
---------------------------------------------------------------------------------------------Zápis č. 2/13
ze zasedání předsednictva SCHK ze dne 19. 3. 2013 v Praze.

Přítomni:

Ing. M. Šanda, J. Makovcová, Mgr. M. Slámová, Mgr. Z. Maršíčková,
A. Šimková, Ing. Y. Khaled, MVDr. M. Urban

Program: 1/ zahájení
2/ odvolání Dr. Říhové – žádost rev. komise o podání vysvětlení
3/ stížnost p. Reijerse (MCC Brno) na prodej koťat paní D. Tarabini na aukčním portálu Aukro.cz
4/ příprava pléna
5/ návrhy na svazová vyznamenání
6/ kandidát do ÚV a KPM
7/ dotace SCHK na práci s mládeží v rámci ČSCH
8/ návrh kandidátů do orgánů FIFe
9/ návrhy k projednání na GA FIFe
10/ stanovisko předsednictva k otevřenému dopisu pana Z. Gorgoně
11/ porušení výstavního řádu FIFe a SCHK na MVK Praha 9.3.2013

Ad 1/ zahájení
Zasedání zahájil předseda Ing. Martin Šanda přivítáním všech přítomných .

Ad 2/ odvolání Dr. Říhové
Revizní komise SCHK požádala předsednictvo o podání vysvětlení okolností odvolání MUDr. Říhové
z funkce předsedkyně předsednictva SCHK. Předsednictvo SCHK konstatovalo, že revizní komise SCHK
není k tomuto kroku kompetentní, nicméně se usneslo, že vysvětlení může podat. Vysvětlení zformuluje
Ing. Šanda, správnost zkontroluje Mgr. Slámová.
Úkol trvá.

Ad 3/ stížnost p. Reijerse
Stížnost byla postoupena ZO Praha 4/17, jejíž je paní Tarabini členem. O výsledku šetření a usnesení
bude výbor ZO Praha 4/17 informovat předsednictvo.
Úkol trvá.

Ad 4/ příprava konference delegátů SCHK
Konference delegátů se bude konat 6.dubna 2013. Doručené odvolání paní Kárové proti výsledkům
soutěže Národní vítěz 2012 bude projednáno v rámci bodu Různé.

Ad 5/ návrhy vyznamenání
ZO Varnsdorf navrhla ocenit práci svých členek paní Jaroslavy Susové a Ludmily Sabolové bronzovým
odznakem III. stupně.
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ZO Trutnov navrhuje ocenit stejným vyznamenáním paní J. Godárovou a O. Leškovou. Předsednictvo
souhlasí a pověřuje A. Šimkovou vyřízením uvedených vyznamenání.
Úkol ukončen.

Ad 6/ kandidát do ÚV a KPM ČSCH
ZO Varnsdorf navrhuje do obou orgánů pan Vlastimila Juru, st. Předsednictvo návrh podpořilo.
Úkol ukončen.

Ad 7/ dotace na práci s mládeží
ZO Varnsdorf jako pořadatel tábora mladých chovatelů žádá o dotaci ve výši 10 000,- Kč na provoz
tábora.
Předsednictvo se usneslo, že rozhodnutí o této dotaci ponechá na novém předsednictvu, které vzejde
z voleb 6. 4. 2013.
Úkol trvá.

Ad 8/ návrhy kandidátů do orgánů FIFe
Předsednictvo navrhuje na pozici prezidentky FIFe paní Annette Sjödin (SVERAK), na pozici generálního
sekretáře FIFe pana Erica Reijerse (SCHK) a do disciplinární komise paní Paulu van de Wijngaart
(Mundikat).
Úkol ukončen.

Ad 9/ návrhy k projednání na GA FIFe 2013
-

Dr. Urban zpracuje a do konce března odešle návrhy na uznání nových barevných variet BRI;

- ve zprávě mentora Sabracat Izrael požádáme o prodloužení doby, po kterou bude Sabracat členem
pod patronátem, o 1 rok. Zprávu zpracuje a do konce března odešle Ing. Šanda.

Ad 10/ stanovisko předsednictva k otevřenému dopisu pana Z. Gorgoně
Předsednictvo vyjadřuje politování nad postoji pana Gorgoně, dlouholetého člena předsednictva SCHK,
které vyjádřil v otevřeném dopise funkcionářům SCHK a toto své stanovisko zveřejní na webu SCHK.
Úkol ukončen.

Ad 11/ porušení Výstavního řádu FIFe a SCHK na MVK Praha 9.3.2013
Podstatou případu je možné porušení článku 3.8 výstavního řádu tím, že na výstavu byly přijaty tři kočky
Bc. Hany Kadlecové, přestože její další kocour byl vyloučen z účasti na výstavě při veterinární přejímce.
Předsednictvo postoupilo řešení tohoto případu výstavně posuzovatelské komisi, do jejíž kompetence
řešení náleží.
Úkol trvá.

Ing. Martin Šanda, v.r.
předseda SCHK

Zapsala:
A. Šimková
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