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Zápis z konference delegátů OS CHPH Pardubice konané dne 17. 3. 2019  
Přítomni: 

Výbor OS CHPH Pardubice: Tomáš Bouška, Pavel Horníček, Jan Filipi, Ing. Jan Kaplan a delegáti 

MS Přelouč, Pardubice, St. Ždánice, Svítkov, Holice, Chrast, Proseč, Vysoké Mýto, Litomyšl, Česká 
Třebová, Čistá /dle prezenční listiny/ 

Omluveni: M. Heglas 
 

 

1. Zahájení konference 
 

Konferenci zahájil předseda OS Tomáš Bouška, přítomné seznámil s návrhem programu 
konference, který byl jednohlasně přijat. 

 
      2.   Volba komisí konference 

 

Předseda OS navrhl vytvoření pracovních komisí konference, které byly následně odsouhlaseny ve 
složení:  

Návrhová komise: Pavel Horníček, Josef Novák ml., Jan Janecký  
Mandátová komise: Ing. Zbyněk Holub, Zdeněk Jetmar, Josef Novák st. 

 

3.  Kontrola usnesení z podzimní konference 
 

Úkoly uložené poslední konferencí splněny. 
 

4. Zpráva předsedy OS o činnosti za období od minulé konference 
 

Stav evidence chovatelů OS Pce k 1.1. 2019, oblastní spolek má 171 členů, z toho 6 mladších 18-

ti let.  Bližší rozdělení dle jednotlivých MS je k dispozici na webu OS. Byla podána informace o 
stavu jednání a následném postupu vedoucí k odkupu cca 300 m2 pozemků pod / kolem garáže 

OS – nutné odsouhlasení rozpočtu pro přípravné aktivity. Po definici min. nutného rozsahu oprav 
budou provedeny potřebné opravy střechy a úpravy osvětlení pro bezproblémovou činnost při 

nočním překládání boxů u garáže. K trvajícímu úkolu od RK ohledně registrace MS se očekává od 

prezidenta ČMS p. Filipiho konečné písemné vyjádření – výklad od právní kanceláře. Nicméně 
ústně J. Filipi potvrdil platnost a správnost současných svazových dokumentů za předpokladu, že 

MS nevystupuje jako samostatný spolek vně organizace ČMS. Dle rozhodnutí celostátní 
konference bude část fin. prostředků z ČMS převedena na zemské spolky, odkud je bude možno 

čerpat směrem k OS dle klíče 500 Kč na člena evidovaného k 1.1. 2018. Bližší postupy čerpání 
prostředků má za úkol zpracovat ŘV ČS. S ohledem na další možné investice do dopravy bude 

třeba zvážit střednědobou investiční strategii OS. V otázce návrhu ZP na rok 2020 bude nanejvýš 

prospěšné poznat formou průzkumu mezi chovateli aktuální názorové směřování, aby projednání 
ZP2020 na letošní podzimní konferenci proběhlo bez větších průtahů. S ohledem na podzimní 

volby bude součástí usnesení i prováděcí předpis pro volby 2019. 
 

 



5. Zpráva výcvikáře OS o činnosti za období od minulé konference 

 
Výcvikář OS Jan Filipi informoval především o výstavní sezóně, výsledcích holubů našich 

chovatelů. Upozornil na novinky v nadoblastních soutěžích a v programu Zemských závodů. 
 

6. Zpráva pokladníka o hospodaření v roce 2018 

 
Pokladník Pavel Horníček přednesl rozsáhlou, kvalitně zpracovanou zprávu o hospodaření OS. 

Hospodaření OS za uplynulé období skončilo s mírným přebytkem, pokud bychom však brali 
v úvahu amortizaci majetku, je naše hospodaření vyrovnané. Proběhlá revize pokladny je součástí 

zprávy revizní komise. 

 
7. Zpráva předsedy revizní komise 

 
Člen revizní komise J. Janecký přednesl zprávu revizní komise, která je přílohou tohoto zápisu. 

 
8. Aktuální otevřené body k zajištění sezóny 2019 

 

Formou hlasování se většina chovatelů vyjádřila zařadit ZZ Bad Vilbel 2 jako rychlostní, bez 
zařazení do mistrovství OS. 

Rovněž formou hlasování bylo potvrzeno složení startovní komise pro rok 2019. 
 

9. Organizační záležitosti 

 
Zástupcům MS byly připomenuty důležité úkoly a termíny (platby, přihlášky, opravy a asanace 

boxů,…), jsou součástí usnesení.  
 

10. Diskuse 
 

Pořízení nových napáječek nebylo schváleno, ještě bude diskutována s dopravcem možnost méně 

náročné technické úpravy s cílem dostat horní hranu napáječek nad úroveň roštu v boxu. Pro 
závody na KT budou diskutovány s dopravcem detaily napájení na místě startu před vypuštěním 

holubů. 
 

11. Usnesení a závěr 

  
Po předneseném návrhu na usnesení byla jednohlasně potvrzena konečná podoba usnesení  
a předseda OS Pardubice Tomáš Bouška jednání konference ukončil. 

 

 

Zapsal: Tomáš Bouška dne 17.3. 2019 

Schválil: Tomáš Bouška 

 

 

Přílohy:  Usnesení 

Závodní plán 2019 

  Přihláška na sezónu 2019 

  Zpráva RK 


