
Usnesení z oblastní konference OS CHPH Pardubice ze dne 9. listopadu 2014. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A. Výroční konference schvaluje: 
 

1. složení návrhové komise (Ing. Kaplan, Horníček P., Novák J. ml.) a mandátové komise 
(Horníček P., Málek Z., Netušil B.), 

 
2. zprávy jednotlivých funkcionářů OS Pardubice, 
 
3. letový plán sezóny 2015 dle návrhu výboru OS s tím, že navržený rychlostní závod Chomutov 

bude v termínu 7.6.2015 realizován jako závod zařazený do souvisejících mistrovství OS. Další 
úpravy závodního plánu mohou být provedeny pouze upřesněním místa vypuštění nebo 
termínu závodu, a to s ohledem na nutnost uzavření kooperačních dohod, 

 
4. rozhodnutí o nevyhovění žádostí ZO Vamberk a Letohrad a jejich nepřijetí do OS Pardubice a 

rozhodnutí o vyhovění žádostí ZO Čistá a Polička a jejich přijetí do OS Pardubice za podmínky, 
že si přijímané organizace zabezpečí na svoje náklady přepravu nasazovaných holubů do 
stanovených zasazovacích středisek a uhradí náklady vzniklé s pořízením nových přepravních 
boxů pro jejich potřebu  

5. závazné pravidlo o možnosti rušení již přijatých objednávek na přepravu holubů: Ke zrušení 
(snížení) objednávek na přepravu holubů je možno přistoupit po stanovených termínech jen 
na základě individuálního rozhodnutí výboru OS, a to pouze ze závažných osobních nebo 
zdravotních důvodů chovatele. Výbor OS si může při svém rozhodování přihlédnout ke 
stanovisku příslušné základní organizace. 

 

B. Výroční konference ukládá výboru OS a KRK: 
1. svolat konferenci delegátů v obvyklém jarním termínu, 
2. ponechat pro oblastní konferenci klíč delegátů 1:5, 
3. písemnou formou odpovědět na žádosti o přijetí, 
4. vypracovat návrh na možné využití části finančních prostředků OS Pardubice a návrh pravidel 

pro osvobození mladých chovatelů od plateb za nasazované holuby. 
 

 
C. Výroční konference ukládá ZO: 
1. zaslat Evidenci chovatelů do 30.12.2014 k rukám tajemníka OS, 
2. do 30.11.2014 zaslat pokladníkovi OS vyúčtování plateb do pokladny OS za rok 2014 na 

obvyklém formuláři, 
3. v termínu dle dispozic oblastní výstavy nahlásit kolekce holubů za ZO. 
       


