Zápis z jednání prezidia ASCHK ČR, konaného dne 26.4.2005 v Kladrubech n. Labem

Přítomni: Ing. Karel Kratochvíle, MVDr. Jaroslav Dražan, Ing. Leopold Jelínek, Ing. Lenka Gotthardová Csc., Miloslav Perníček, Blahoslav Políček
Omluven: Ing. Stanislav Hošák

1.	Zemské hřebčince
Diskuse na téma zlepšení práce ZH a ovlivňování jejich vedení ze strany chovatelských svazů.
Závěr: Ing. Kratochvíle předá ministru zemědělství Ing. P. Zgarbovi nový návrh členů dozorčích rad hřebčinců, přičemž bude vždy po 1 zástupci ASCHK ČR a SCHČT

2.	Dotace
Políček – dotačních zásadách v r. 2005 a předložil ke schválení návrh dotací v rámci ASCHK ČR. Návrh je stejný jako v r. 2004 s jedinou změnou – testačním odchovnám chladnokrevných hřebečků bude vyplaceno 10 Kč/krmný den. (+do 5.000,- akcelerační program, 1.000,- inseminace, 1.000,- krevní test)
Závěr: prezidium ASCHK ČR navrhuje ke schválení kolegiu zástupců ASCHK ČR dotace financované z prostředků PK ve výše uvedeném znění.

3.	Výstavy
Políček – neúčast na výstavě v Praze (15.-17.4.) způsobena přemrštěnými finančními požadavky pořadatele (1.500,- Kč/box). 
Výstava v Lysé n. L. (16.-18.9.) stejným způsobem jako v minulých letech do 100 koní, náklady do 300.000,-, zajišťuje a o dotace žádá ASCHK. 
Pardubice (2.-4.9.)– na kolegium pozván Ing. Kunát, financována přes Svaz chovatelů slovenského teplokrevníka. 
Brno – v r. 2004 ztráta ve výši 186.911,22 Kč. Ing. Jelínek – výstava bude třídení 1.-3.7. a pro cca 120 koní. 
Závěr: výstavy Lysá n. Labem a Pardubice bez problému jak z hlediska financování tak organizace. Brno – nutné určit finanční strop. ASCHK poskytne krytí do 400.000,- Kč.

4.	Zkoušky výkonnosti chladnokrevných hřebců
Políček – RPK na svém jednání dne 1.4.2005 schválily záměr ASCHK ČR uzavřít smlouvu o konání testu chladnokrevných hřebců v r. 2005 s Vítkovskou zemědělskou s.r.o.. Vítězem výběrového řízení je tedy vyhlášena Vítkovská zemědělská s.r.o.

5.	Sektor koní
M. Perníček – s Ing. Touškem je třeba jednat na smluvním základě. Navrhuje uzavřít smlouvu o dílo
Závěr: B. Políček dohodne podrobnosti a zjistí stanovisko Ing. Touška 

Zapsal:
Políček




