
 
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů  
Oblastní spolek Pardubice 
Zájezdec 45 

538 51 Chrast  

________________________________________________________ 
 
 

 
Zápis z jarní konference OS konané dne 25. 03. 2018  

 
Přítomni: 

Výbor OS CHPH Pardubice: Tomáš Bouška, Pavel Horníček, Jan Filipi, Ing. Jan Kaplan, Milan 
Heglas a delegáti MS Přelouč, Pardubice, St. Ždánice, Svítkov, Holice, Chrast, Proseč, Vysoké 

Mýto, Litomyšl, Česká Třebová, Čistá /dle prezenční listiny/ 
 

 

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, Bc. Václav Lebeda, Milan Heglas  
Mandátová komise: ing. Zbyněk Holub, Zdeněk Mašín, Zdeněk Jetmar. 

 

3.  Kontrola usnesení z podzimní konference 
 

Podzimní konference uložila výboru OS následující úkoly: 

 
1. dokončit do příští konference rozpracované body z usnesení, resp. Zprávy RK z 11.3.2017.  

 
Úkoly byly výborem OS splněny, řeší se odkup pozemků pod garáží a problematika registrace MS.  

 

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

 
Tomáš Bouška přednesl zprávu o proběhlých konferencích (ČMS CHPH, ČS CHPH). Kompletní 

zápisy z těchto jednání jsou k dispozici na webu www.postovniholub.cz Pro naši OS bylo 

vzhledem k dokončení finální podoby ZP důležité schválení ZZ a NZ, které jsou již zapracovány do 
našeho návrhu ZP. Informoval o stavu jednání a následném postupu k odkupu cca 350 m2 

pozemků pod garáží OS (identifikace parcel, rozšíření nájemních smluv, daňové přiznání). 
V letošním roce 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 bylo Prezidiem sděleno, že v rámci struktury svazu mají členové registrovaných i 
neregistrovaných MS stejná práva a povinnosti.  

OS má 178 členů. MS Březhrad odešel z naší OS, MS Polička zaniknul. 
Předseda poděkoval MS Proseč za zorganizování oblastní výstavy. Výstava byla hodnocena 

kladně. Dále pogratuloval a poděkoval reprezentantům z našeho OS na CV, SEV. 

http://www.postovniholub.cz/


 

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

Výcvikář OS Jan Filipi informoval především o výstavní sezóně, výsledcích holubů našich členů na 
ZV v Kozárovicích, OV v Chrasti, CV v Hluku a EV v Trenčíně. Upozornil na novinky v 

nadoblastních soutěžích, ZZ a ZŘ ČMS CHPH.  

 
6. Zpráva pokladníka o hospodaření v roce 2016 

 
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. Uskutečněná revize pokladny je 
součástí zprávy revizní komise. 

 
7. Zpráva předsedy revizní komise 

 
Bc. Václav Lebeda přednesl zprávu revizní komise viz příloha. 

 

8. Aktuální otevřené body k zajištění sezóny 2018 
 

Schválení závodního plánu 2018 – PRO 37 
Snížení ceny boxu holoubat o 10% - PRO 37 

Podmínky pro vydání výsledků OS při nesplnění min. počtů – PRO 36, PROTI 1 

Vydávání společných výsledků pro potřeby MDTVČ a MKSTVČ – PRO 37 
 

9. Organizační záležitosti 
 

Zástupcům MS byly připomenuty důležité úkoly a termíny (platby, přihlášky, opravy a asanace 
boxů,…). 

 

10. Diskuse 
 

V rámci diskuse vystoupil Ing. Blažek s dotazem na přijetí pana Hniličky do MS Proseč (jak bude 
nasazovat a proč nepožádal o přijetí do MS nejblíže k jeho bydlišti), bez vyjádření delegátů MS 

Proseč, v souladu s platným výkladem stanov. 

Ing. Holub zdůraznil potřebu vyřešit problematiku registrace MS i s ohledem na přijímání nových 
členů.  

Jan Filipi zopakoval stanovisko Prezídia, že všechny evidované pobočné spolky naším Svazem, 
registrované i neregistrované a jejich členové, mají v životě a práci Svazu stejná práva a 

povinnosti vyplývající ze schválených Stanov ČMSCHPH, dalších řádů a NOZ. 

Pan Jetmar požádal o zvážení úpravy svozu holubů na závody (v pátečních termínech se pracující 
chovatelé z MS na začátku svozu dostávají do časové tísně). 

 
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: Milan Heglas dne 25. 3. 2018  

Schválil: Tomáš Bouška 

 

 

Přílohy:  Zpráva revizní komise za rok 2017 


