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1. Otevřené body 

 
1.1. Předseda OS podá delegátům jarní konference finální informace k odkupu pozemků 

pod garáží v Přelouči 
1.2. Oprava střechy garáže v Přelouči. Stávající varianty: Kompletní oprava střechy se 

zárukou za cenu 130.000 Kč + DPH, nebo zacelení děr v eternitu z plošiny 

(nemožnost vstupu na střechu z důvodu nebezpečí zranění osob a také 
pravděpodobného většího poškození stávající krytiny)  

1.3. Vyúčtování výstavy. Pan Pilař zaslal revizní komisi podklady, které dle RK nejsou 
kompletní a stále tak není možné toto vyúčtování uzavřít. Pan Pilař již není členem 

MS Proseč a nehodlá toto již řešit. Jan Filipi dodá za MS Proseč doklady k nákladům a 
poté bude možno vyúčtování výstavy OS uzavřít. Z těchto důvodů je nutné 

vypracovat instrukce pro budoucí pořadatele výstavy OS (podmínky dle výstavního 

řádu doplněné o instrukce související s ekonomickým zajištěním pořádání výstav pro 
OS) 

1.4. Evidence členů MS začleněných do OS Pardubice byla odeslána na svaz. OS 
Pardubice eviduje 171 členů (6 do 18-ti let). MS spolky odevzdaly formuláře 

v požadované kvalitě, včetně označení odběratelů časopisu Poštovní holub pro rok 

2019. Podepsané evidenční karty nově přijatých členů do MS odevzdají funkcionáři 
dotčených MS na jarní konferenci OS. 

 
2. Dopis pana Šlemína adresovaný výboru OS Pardubice 

 

2.1. Výbor OS probral jednotlivé body dopisu pana Šlemína a pověřil předsedu OS 
k vypracování odpovědi, která bude zaslána panu Šlemínovi. 

 
3. Závěry z jednání nadoblastních konferencí 

 
3.1. Zápisy z nadoblastních konferencí jsou zveřejněny na webu ČMS CHPH. Byly 

schváleny ZZ, kdy nově přibyl druhý závod na ST, Bad Vilbel 2. Delegátům jarní 

konference OS budou předloženy 2 varianty zapracování tohoto závodu do ZP (závod 
jednotlivců, nebo závod započítaný do mistrovství OS, nutnost vyřešit dopravu na 

místo startu). Není pořádán Národní závod Knokke. 
 

 



4. Závodní plán a kooperace 

 
4.1. Kooperace v rámci MDTVČ dle zaběhlého závodního plánu s tradičními partnery (OS 

Východočeská, Náchod, Horácko a Podoubraví). Bude navrženo, aby případný zisk 
z dlouhých tratí byl rozdělován dle počtu nasazených holubů oblastními spolky. 

4.2. Výbor OS, na základě telefonického dotazu, nedoporučuje kooperaci se slovenským 

maraton klubem na DT 
4.3. Výbor OS nenavrhne změnu vypouštěcího místa Krajková – Květná z důvodu 

schváleného zafixování ZP na roky 2017, 2018 a 2019 
 

5. Zprávy revizní komise 

 
5.1. RK doporučuje stanovit místním spolkům termíny k úhradě závazků vůči OS 

5.2. Nedořešeno vyúčtování výstavy OS pořádané MS Proseč (bod 1.3. tohoto zápisu) 
5.3. Ověřit možnosti úpravy smluvních podmínek, případně změny banky z důvodu 

zbytečně velkých poplatků bance za vedení účtu 
5.4. rozdělení zisku z DT – dělit dle počtu nasazených holubů 

5.5. RK provedla kontrolu zaslaných  dokladů vyúčtování oblastní výstavy 2018 ve 

Ždánicích. Vyúčtování výstavy je v pořádku. RK doporučuje vyplatit odměnu za 
uspořádání výstavy 

5.6. Dořešit podmínky pro pořádání výstavy OS 
       

6. Různé 

 
6.1. Registrace MS. J. Filipi informoval, že právník právní kanceláře ústně sdělil 

stanovisko, že není nutná registrace MS, pokud spolek nepůsobí navenek. Písemná 
odpověď právní kanceláře bude předána revizní komisi OS Pce 

6.2. Schválena dohoda o vzájemném půjčování nástaveb mezi OS Pardubice a MS Vysoké 
Mýto a používaní košů ve vlastnictví MS V. Mýto, oblastním spolkem Pardubice 

6.3. Diskutována úprava napáječek ve vozíku (nedostatečně hluboké a nízko usazené), na 

konferenci bude předložen technický návrh včetně rozpočtu 
6.4. Startovní komise bude zvolena na jarní konferenci. Bylo by vhodné, aby v komisi 

figuroval předseda OS a výcvikář. Milan Heglas netrvá na setrvání v této funkci. 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Milan Heglas dne 21. 02. 2019 

Schválil: Tomáš Bouška 

 


