Zápis z jednání spolkové rady SCHOK z.s., konané na Zlobici 24. 9. 2018 od 10.00 hod
Podle prezenční listiny bylo přítomno 11 členů spolkové rady Svazu chovatelů ovcí a koz z.s.(Svaz),
omluveni: Konrád Richard Ing., Krátký Karel Ing., Štros Jiří MVDr. nepřítomni: Petr Mahr,
Za revizní komisi Svazu se jednání zúčastnili: Ing. Petr Kotlaba
Program:
1) Zahájení, aktuální informace
2) Plnění usnesení členské schůze - republikového shromáždění a spolkové rady SCHOK z.s.
3) Projednání kooptace člena revizní komise za odstupujícího Pavla Macha,
4) Projednání návrhu úpravy jednacího řádu útvarů Svazu.
5) Projednání návrhu jednacího řádu plemenných knih vedených Svazem.
6) Hodnocení činnosti a hospodaření SCHOK z.s. a svépomocného fondu Svazu v roce 2018
7) Informace o činnosti a hospodaření společnosti OVEKO a.s. za rok 2018
8) Příprava a zajištění konference 9. – 10. 11. 2018 hotel Luna, Kouty
9) Projednání žádostí o poskytnutí půjček ze svépomocného fondu Svazu
10) Projednání žádosti o poskytnutí podpory spolku Koliba Košařiska
11) Různé
12) Diskuse
13) Závěr
1) Zahájení
Jednání předsedal Ing. Mareš, který konstatoval, že zasedání spolkové rady je usnášeníschopné, a že
spolková rada bude jednat podle programu uvedeného na pozvánce. Jako zapisovatele určil Ing.
Mareše, jako skrutátora Pavel Slovák. Seznámil přítomné s výsledky jednání s ČPI, SVS, ČMSCH,
a.s..
2) Kontrola usnesení
Z přijatých usnesení členské schůze – republikového shromáždění 2018 nevyplývají žádné úkoly
Usnesení spolkové rady č. 18/2016 Spolková ukládá představitelům jednotlivých útvarů spolku
dodržování jednacího řádu a stanov Svazu s důrazem na odesílání pozvánek a předávání zápisů
z jednání zejména revizní komisi. Úkol trvá
Usnesení spolkové rady Svazu č. 24/2017
Spolková rada Svazu bere na vědomí rozhodnutí revizní komise, ukládá předsednictvu Svazu po
projednání s Dr. Záděrou připravit případné úpravy stanov Svazu a jednacího řádu, které by zpřesnily
kompetence revizní komise a dalších orgánů Svazu. Návrhy předloží na dalším jednání spolkové rady
Svazu.
Splněno.
Usnesení spolkové rady č. 31/2017
Spolková rada pověřuje předsednictvo Svazu vyhlásit poptávku na obsazení funkce ředitele Svazu a
pracovníka plemenných knih ovcí.
Splněno
Usnesení spolkové rady Svazu č. 1/2018
Spolková rada bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení, schvaluje postup předsednictva Svazu
při projednávání výsledků kontrol ČPI a FÚ. Schvaluje úpravu podmínek pro obsazení pro obsazení
místa ředitele Svazu, ukládá předsednictvu Svazu jejich zveřejnění v médiích.
Informace o obsazení místa ředitele Svazu byla zveřejněna v Agrospoji, Zpravodaji Svazu a na
webových stránkách Svazu a ASZ, přihlásili se dva zájemci, po pohovorech s nimi jednáme s Ing.
Liborem Pavelkou. Na místo pracovníka plemenné knihy ovcí byla přijata od 1.2.2018 Mgr. Šárka
Dvořáková.
Splněno
Usnesení spolkové rady Svazu č. 3/2018
Spolková schvaluje předloženou připomínku k návrhu plemenářského zákona číslo 3 a ukládá
předsednictvu Svazu ji předložit ministerstvu zemědělství do 12. 1. 2018.
Připomínka byla předložena, bylo o ní jednáno, ale do vládního návrhu nebyla zapracována. Důvod
nám ministerstvo nesdělilo. Je možné se pokusit o úpravu plemenářského zákona při projednání
v poslanecké sněmovně.
Úkol trvá

Usnesení spolkové rady Svazu č. 4/2018
Spolková rada bere na vědomí informaci o činnosti a hospodaření Svazu v roce 2017 a ukládá
předsednictvu Svazu zpracovat zprávy o činnosti a hospodaření Svazu za rok 2017 do příštího jednání.
Zprávy o činnosti a hospodaření Svazu za rok 2017 budou připraveny na členskou schůzi –
republikové shromáždění Svazu.
Splněno
Usnesení spolkové rady Svazu č. 6/2018
Spolková rada ukládá předsednictvu Svazu zpracovat návrh činnosti Svazu na rok 2018 do příštího
jednání.
Návrh činnosti Svazu za rok 2018 bude připraven na členskou schůzi – republikové shromáždění
Svazu.
Splněno
Usnesení spolkové rady Svazu č. 7/2018
Spolková rada ukládá předsednictvu Svazu zpracovat výhled hospodaření Svazu na rok 2018 do
příštího jednání.
Výhled hospodaření Svazu za rok 2018 bude připraven na členskou schůzi – republikové shromáždění
Svazu.
Splněno
Usnesení spolkové rady Svazu č. 8/2018
Spolková rada ukládá předsednictvu Svazu zajistit jednání členské schůze - republikového
shromáždění 2018.
Splněno
Usnesení Spolkové rady Svazu č. 20/2018
Spolková rada souhlasí s předloženým návrhem úpravy čl. VI. odst. 3 Jednacího řádu Svazu a ukládá
Předsednictvu Svazu připravit projednání změny Jednacího řádu Svazu členské schůzi – shromáždění
delegátů Svazu.
Splněno
Usnesení Spolkové rady Svazu č. 21/2018
Spolková rada bere na vědomí informaci o činnosti a hospodaření Svazu v roce 2017 a ukládá
Předsednictvu Svazu zpracovat zprávy o činnosti a hospodaření Svazu za rok 2017 a předložit členské
schůzi – shromáždění delegátů Svazu.
Splněno
Usnesení Spolkové rady Svazu č. 22/2018
Spolková rada ukládá Předsednictvu Svazu předložit návrh činnosti Svazu na rok 2018 a projednat na
členské schůzi – shromáždění delegátů Svazu.
Splněno
Usnesení Spolkové rady Svazu č. 23/2018
Spolková rada ukládá Předsednictvu Svazu předložit výhled hospodaření Svazu na rok 2018 a
projednat na členské schůzi – shromáždění delegátů Svazu.
Splněno
Usnesení Spolkové rady Svazu č. 24/2018
Spolková rada schvaluje svolání a program členské schůze - shromáždění delegátů Svazu 2018, které
se uskuteční dne 21. 4. 2018 – hotel Luna Kouty 77, schvaluje předložený program jednání členské
schůze Svazu a ukládá Předsednictvu Svazu zajistit přípravu a průběh členské schůze –shromáždění
delegátů Svazu a zajistit rozeslání pozvánek delegátům.
Splněno
Usnesení spolkové rady Svazu č. 32/2018
Spolková rada ruší přijaté usnesení č. 18/2018 v plném rozsahu a doporučuje přijmout na funkci
ředitele Svazu Ing. Jiřího Humla s 6měsíční zkušební lhůtou, ukládá Předsednictvu Svazu připravit pro
něj pracovní smlouvu.
Splněno
Usnesení spolkové rady Svazu č. 33/2018
Spolková rada Svazu schvaluje změnu administraci dotací na plemenné berany a kozly u plemen ovcí
a koz u kterých vede plemenné knihy Svaz chovatelů ovcí a koz z.s. Administraci dotací pro všechny
chovatele bude provádět pouze SCHOK z.s. Tato služba bude prováděna na základě uzavřených smluv

– na administraci dotací nebo na kontrolu užitkovosti, ve které je administrace dotací zahrnuta.
Spolková rada ukládá předsednictvu Svazu informovat o této změně oprávněné osoby, které tuto
službu pro chovatele zajišťovali a s příslušnými chovateli uzavřít příslušné smlouvy.
Úkol trvá, pro rok 2018 nebylo toto opatření realizováno
Usnesení spolkové rady Svazu č. 35/2018
Spolková rada bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení
pro 11 proti 0 zdržel
0
Usnesení bylo přijato
3) Projednání kooptace člena revizní komise za odstupujícího Pavla Macha
Dne 28.2018 byla podána rezignace pana Pavla Macha, předsednictvo navrhuje kooptovat Ing.
Antonína Vejčíka, CSc.
Usnesení spolkové rady Svazu č. 36/2018
Spolková rada schvaluje kooptoptaci Ing. Antonína Vejčíka, CSc. jako člena revizní komise Svazu.
Členům spolkové rady ukládá hledat další kandidáty do termínu doplňkových voleb Jednacího řádu
útvarů Svazu
pro 10 proti 0 zdržel
1 (Ing. Jan Vejčík)
Usnesení bylo přijato
4) Projednání návrhu úpravy jednacího řádu útvarů Svazu.
Byla předána informace o projednání Jednacího řádu útvarů Svazu, který byl projednán na společném
zasedání předsednictva Svazu a revizní komise Svazu, návrh změn Jednacího řádu útvarů Svazu bude
připraven na jednání členské schůze Svazu v dubnu 2019.
Usnesení spolkové rady Svazu č. 37/2018
Spolková rada vzala na vědomí informaci o Jednacím řádu útvarů Svazu, návrh změn Jednacího řádu
útvarů Svazu bude připraven na jednání členské schůze Svazu v dubnu 2019.
pro 11 proti 0 zdržel
0
Usnesení bylo přijato
5) Projednání návrhu jednacího řádu plemenných knih vedených Svazem.
Byl předložen návrh Jednacího řádu plemenných knih vedených Svazem, byla diskutována potřeba
zřízení Rozhodčí komise podle předloženého návrhu.
Usnesení spolkové rady Svazu č. 38/2018
Spolková rada vzala na vědomí návrh Jednacího řádu plemenných knih vedených Svazem, byla
diskutována potřeba zřízení Rozhodčí komise podle předloženého návrhu. Schválení jednacího řádu a
jmenování Rozhodčí komise proběhne na dalším jednání spolkové rady Svazu, které bude svolána na
29.10.2018.
pro 11 proti 0 zdržel
0
Usnesení bylo přijato
6) Hodnocení činnosti a hospodaření SCHOK z.s. a svépomocného fondu Svazu v roce 2018
Členové spolkové rady Svazu byli informováno o činnosti Svazu a byly přeloženy průběžné výsledky
hospodaření Svazu do konce srpna 2018.
Usnesení spolkové rady Svazu č. 39/2018
Spolková rada vzala na vědomí informaci o činnosti a hospodaření Svazu, průběžný hospodářský
výsledek odpovídá běžnému toku financí. Spolková rada ukládá řediteli Svazu provedení urgence
dlužníků, provedení a předkládání stavu finančních prostředků jednotlivých krajských sdružení.
pro 11 proti 0 zdržel
0
Usnesení bylo přijato
7) Informace o činnosti a hospodaření společnosti OVEKO a.s. za rok 2017
Byla předložena výroční zpráva společnosti OVEKO a.s. za rok 2017
Usnesení spolkové rady Svazu č. 40/2018
Spolková rada vzala na vědomí informaci o činnosti a hospodaření OVEKO a.s.

pro 11 proti 0 zdržel
Usnesení bylo přijato

0

8) Příprava a zajištění konference 9. – 10. 11. 2018 hotel Luna, Kouty
Usnesení spolkové rady Svazu č. 41/2018
Spolková rada vzala na vědomí informaci o zajištění konference 9. – 10. 11. 2018 hotel Luna, Kouty
pro 11 proti 0 zdržel
0
Usnesení bylo přijato
9) Projednání žádostí o poskytnutí půjček ze svépomocného fondu Svazu
Předsednictvo Svazu a správní rada fondu projednala žádost o poskytnutí půjčky Petra Krpce ve výši
100 000 Kč a paní Monice Krpcové ve výší 100 000 na výstavbu ustájení a doporučila ho ke
schválení.
Usnesení Spolkové rady č. 42/2018
Spolková rada schvaluje žádost o poskytnutí půjčky půjčky Petra Krpce ve výši 100 000 Kč a paní
Monice Krpcové ve výší 100 000 na výstavbu ustájení
pro 10 proti 0 zdržel 1
Usnesení bylo přijato
10) Projednání žádosti o poskytnutí podpory spolku Koliba Košařiska
Usnesení Spolkové rady č. 43/2018
Spolková rada schvaluje žádost o poskytnutí spolku Koliba Košařiska ve výši 10 000 Kč
11 proti 0 zdržel 0
Usnesení bylo přijato
11) Různé
Projednání nákladů cesty chovatelů klubu vřesových do Německa. Byly předloženy náklady ve výši
77 700 Kč.
Usnesení Spolkové rady č. 44/2018
Spolková rada schvaluje žádost o poskytnutí příspěvku klubu vřesových na pracovní cestu do
Německa ve výši 10 000 Kč
9 proti 1 zdržel 1
Usnesení bylo přijato
Inventarizace majetku Svazu
Na základě zjištěného stavu navrhujeme provést důkladnou inventarizaci u jednotlivých krajských
sdružení a střediscích Svazu.
Usnesení Spolkové rady č. 45/2018
Spolková rada ukládá řediteli Svazu provedení důkladné inventarizace majetku v jednotlivých
krajských sdruženích a na střediscích Svazu. Termín do 31.3.2019.
11 proti 0 zdržel 0
Usnesení bylo přijato
Ing. Vladislav Vítek požaduje rozšíření vystoupení zástupců hornorakouského Svazu chovatelů ovcí
na konferenci v Koutech.
Bude projednáno.
12) Diskuse
Proběhla u jednotlivých bodů programu
13) Závěr
Ing. Mareš jednání ukončil ve 14.37 hod

