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Zápis ze schůze výboru OS konané dne 24. 09. 2019 v Sezemicích 
 
Přítomni: 

Výbor OS CHPH Pardubice: Tomáš Bouška, Pavel Horníček, Jan Filipi, Ing. Jan Kaplan, Milan 
Heglas 

Revizní komise: Bohuslav Sedlák  
 

1. Program schůze 
Hodnocení sezóny 2019 

Stav kontrol z MS 

Stav pokladny a příprava vyúčtování 2/2019 
Projednání žádostí o prominutí plateb 

Stav jednání o odkupu pozemku v Přelouči 
Příprava konference OS 

Příprava vyhodnocení MDTVČ/MKSTVČ 

Projednání pravidel pro pořadatele výstavy 
Návrh závodního plánu 2020 

Volby 
Doprava 

Další (ročenky, diskuze,…) 
 

 

2. Hodnocení sezóny 2019 
Výbor konstatoval dvě organizační pochybení a to při svozech na závody Gotha 1 a 

Knokke 2. Do budoucna bude třeba dbát zvýšeného důrazu při komunikaci s kooperanty 
zejména před závody s prakticky naplněnou kapacitou přepravy a při kontrole úplnosti 

nutné dokumentace. Dále se výbor zabýval krachovým závodem holoubat z Chebu 21.9., 

nicméně neshledal závažnější pochybení a podpořil rozhodnutí startovací komise o čase 
provedení startu s ohledem na vývoj teploty v místě startu.  

 
 

3. Stav kontrol z MS 

Protokoly z kontrol nedodaly MS Proseč a Holice, MS Chrast a Svítkov vykonaly pouze 
jednu kontrolu. Bude doporučeno pro příští rok uplatňovat finanční postihy vůči MS při 

nesplnění počtu povinných kontrol. 
 

 
4. Stav pokladny a příprava vyúčtování 2/2019 

Pokladník P. Horníček konstatoval uspokojivý stav pokladny, k uzavření vyúčtování se 

čeká na MS Svítkov a MS Holice. Vyúčtování kompletní sezóny s dopravcem proběhne 
v následujících týdnech (P. Horníček). Vyúčtování č.2/2019 dle evidence skutečně 

nasazených boxů připraví J. Filipi.  
 

 



5. Projednání žádostí o prominutí plateb za přihlášené holuby 

Výbor OS projednal dvě obdržené žádosti a v obou případech rozhodl o prominutí platby 
za přihlášené holuby, konkrétně v žádostech paní E. Veselé (úmrtí manžela) a pana M. 

Vašíčka (dlouhodobá nemoc). 
 

 

6. Stav jednání o odkupu pozemku v Přelouči 
Předseda OS podal žádost u Pozemkového úřadu Pardubice a osobně jednal i na 

Městském úřadu v Přelouči. V tuto chvíli je revidován geometrický plán a následně bude 
vypracován znalecký posudek. Další informace dle postupu v jednání předá delegátům 

konference. 

 
 

7. Příprava konference OS 
Výbor odsouhlasil termín konání oblastní konference OS Pardubice a to v neděli 17.11. 

2019 od 9,00 hod v Dříteči. Jelikož se bude jednat i o volební konferenci, bylo 
rozhodnuto, z důvodu rozsáhlého programu konference bude slavnostní vyhodnocení 

sezóny a mistrovství OS přesunuto do programu oblastní výstavy. 

 
 

8. Příprava vyhodnocení MDTVČ/MKSTVČ 
Pavel Horníček, v kooperaci s Janem Filipim, zajistí do 15.10.2019 ocenění k vyhodnocení 

těchto soutěží. Předseda OS Tomáš Bouška osloví potenciální zájemce o uspořádání 

tohoto vyhodnocení. Vyúčtování závodů MDTVČ bude provedeno dle skutečně 
nasazených holubů na dané závody. 

 
 

9. Projednání pravidel pro pořadatele výstavy 
S ohledem na úkol z unesení jarní konference výbor projednal a schválil následující 

pravidla závazná pro pořadatele oblastní výstavy OS CHPH Pardubice. 

 
Pořadatel výstavy OS se řídí schváleným Výstavním řádem viz web ČMS CHPH. 

 Zaregistrovaný spolek v rejstříku spolků pořádá oblastní výstavu na svoje jméno 

jako právní subjekt, ve své režii (žádost o výstavu, její schválení výborem OS, 
propozice jako dosud) 

 Místní spolek bez registrace (nasazovací středisko), pořádá oblastní výstavu na 

jméno OS Pardubice 

 Při žádosti o uspořádání oblastní výstavy oznámí jméno ředitele oblastní výstavy, 

který jmenuje členy výstavního výboru. Po jmenování ředitele výstavy, ředitel 
přebírá veškerou zodpovědnost za uspořádání, bezpečnost a další související 

předpisy s pořádáním oblastní výstavy 

 Výstavní výbor zpracuje propozice oblastní výstavy a nechá schválit výborem OS 

 Finanční režie výstavy je v zodpovědnosti výstavního výboru, až do jejího 
vyúčtování. Po skončení výstavy provede její vyúčtování. Zisk z výstavy zůstává 

jako dotace nasazovacímu středisku. Finanční ztráta výstavy jde k tíži výstavnímu 
výboru. Po kontrole vyúčtování výstavy a pokladních dokladů bude nasazovacímu 

středisku vyplacena odsouhlasená finanční částka na ocenění výstavy. 

 Další technické otázky výstavy budou řešit odsouhlasené propozice jako dosud. 

 
Výbor tímto vyzývá místní spolky, které mají zájem o pořádání oblastní výstavy 2019, aby 

svoje žádosti o pořádání oblastní výstavy 2019 zaslaly na email milan.heglas@email.cz do 
20.10.2019. 

 

 

mailto:milan.heglas@email.cz


10. Návrh závodního plánu 2020 

Výbor OS diskutoval možné přístupy pro tvorbu závodního plánu 2020 i obdržené 
variantní návrhy od dalších místních spolků. Pro vytvoření modelu závodního plánu na rok 

2020, eventuálně i jeho následné zafixování na tříleté období 2020-2022, je prospěšné 
znát většinový názor členů OS na tyto oblasti – otázky a vzít ho v potaz při tvorbě 

závodního plánu: 

 Je reálnou nutností pořádat dvojzávody KT/ST z pohledu dodržování ZŘ v ZS? 

 Ekonomická vyrovnanost (prospěšnost) pořádaných závodů 

 Chceme vyhlášené Zemské závody vždy zahrnovat do závodního plánu / 

mistrovství OS? 

 Jaká je střednědobá strategie v plánu DT ve vazbě na kooperaci v MDTVČ? 

 Jaká je střednědobá strategie v kooperaci na ST ve Východních Čechách? 

 Je generální mistrovství OS ve stávajícím rozsahu nutné resp. prospěšné? 

 Požadovat racionální odůvodnění jakýchkoliv změn od současného plánu 2017-
2019 

 S ohledem na zhoršující se klimatické podmínky možné scénáře závodů při 

extrémních teplotách? 
 

S odkazem na výše uvedená témata, na která se členové výboru snažili najít společný 
názor a dále na předvídatelný vývoj v příštích letech, předkládá výbor návrh závodního 

plánu na rok 2020, jeho úplná podoba je přílohou tohoto zápisu. Projednání tohoto 

návrhu proběhne na oblastní konferenci s ohledem na výše uvedené klíčové oblasti. 
 

 
11. Volby 

Upozorňujeme MS na nutnost dodržení veškerých formalit a termínů, které se vážou 

k provedení voleb na úrovni místních spolků. Pro připomenutí v příloze zasíláme 
schválený prováděcí předpis. Volby funkcionářů OS CHPH Pardubice včetně odsouhlasení 

kandidátů pro volby do vyšších orgánů ČMS proběhnou na konferenci OS dne 17. 
listopadu 2019. 

 

 
12. Doprava 

S ohledem na zvyšující se letní teploty bude třeba zvážit úpravu ventilace v dopravních 
prostředcích OS CHPH Pardubice. 

 
 

13. Další (ročenky, diskuze,…) 

Pan Sedlák zajistí vydání ročenek OS v obvyklém rozsahu a ceně. Místní spolky zašlou na 
E-mail tajemníka OS závazné objednávky do 13.10. 2019. 

 
 

 

Zapsal: Milan Heglas dne 24. 09. 2019 

Schválil: Tomáš Bouška 

 

 

Přílohy: Výborový návrh závodní plánu 2020 

 Prováděcí předpis k volbám 2019 

 

 

 


