
 

 
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů  
Oblastní sdružení Pardubice 
Zájezdec 45 
538 51 Chrast  

________________________________________________________ 
 
Zápis ze schůze výboru OS konané dne 3.11. 2010 v Hostovicích 
 
Přítomni: Ing. Blažek V., Bouška T., Ing. Holub Z., Horáček J., Horníček P., Ing. Jirout 
 
1. Kontrola stavu opatření vyvolaných dopisem p. Waldhausera 
Výbor prověřil stav plnění přijatých opatření v této kauze: 
a)  Výcvikář OS informoval o provedeném a ukončeném přepočítání výsledků kompletní 

sezóny 2010 v OS Pardubice včetně přenosu a zapracování těchto aktualizovaných 
výsledků do nadoblastních soutěží. Na webové stránce OS Pardubice jsou tyto výsledky 
již k dispozici, na webové stránce ČMS dojde k aktualizaci v nejbližších dnech. 
Bod týkající se zpracování návrhu systému správy souřadnic všech chovatelů OS 
zahrnující jednoznačné a průkazné záznamy o provedeném měření v souladu 
s ustanoveními ZŘ a dále rovněž o komunikaci směrem k výcvikáři OS a výpočtáři OS 
trvá, pro sezónu 2011 musí být dořešeno. 
Náklady spojené s přepočítáním sezóny 2010 ve výši 1320,- Kč budou uhrazeny základní 
organizací Chrast. 

b) Manipulace s EKS při dodatečném přiřazování čipů u chovatele L. Zemana v r.2008 
Revizní komise prošetřuje dostupné materiály, dosud neuzavřeno. 

 
2. Volební konference OS  
Výbor OS si dovoluje pozvat všechny delegáty základních organizací na jednání volební 
konference OS CHPH Pardubice, která se uskuteční dne 14.11. od 9 hodin v Hostovicích, hostinec 
Na rozcestí. Klíč pro počet delegátů je 1:5. 
 
3. Vyúčtování č.2/2010  
V příloze je vyúčtování č.2/2010 pokrývající zbývající nutné platby ZO do pokladny OS spojené 
s rokem 2010. Termín pro úhradu tohoto vyúčtování je 30.11. 2010. Zároveň do tohoto termínu 
základní organizace zašlou vyplněný formulář o všech provedených platbách v průběhu roku 2010 
na adresu pokladníka Ing. Zbyňka Holuba, Za školou 648, 533 41 Lázně Bohdaneč, formulář je 
rovněž součástí přílohy. 
 
4. Oblastní výstava  
Výbor OS projednal došlé žádosti o pořádání oblastní výstavy a rozhodl se přidělit pořadatelství 
letošní oblastní výstavy společnému týmu ZO Pardubice a ZO Staré Ždánice. Výstava se bude 
konat ve dnech 11.-12.12. 2010 v Kostěnicích. Propozice jsou přiloženy.  
 
 
Zapsal: Tomáš Bouška 
3.11. 2010  
 
 
Přílohy: formulář o provedených platbách základních organizací za rok 2010 
 vyúčtování č.2/2010 
 propozice oblastní výstavy 2010             


