Usnesení z oblastní konference OS CHPH Pardubice ze dne 31. října 2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------A.

Výroční konference schvaluje:

1.

Složení návrhové komise (Horníček P., Ing. Kaplan, Novák J. ml.) a mandátové
komise (Němec V., Horníček P., Jetmar Z.).

2.

Dílčí zprávu o hospodaření za rok 2015.

3.

Předložený letový plán sezóny 2016, doplněný o:
mistrovský závod Krajková – Květná dne 24. 7. 2016,
změnu termínů nácviků a závodů holoubat 2016, které se uskuteční s odstupem od
sezóny starých holubů a v termínech upravených dle kalendářního roku 2016 tak, jako
v roce 2015,
závod holoubat Rakovník, který nahradí závod holoubat Krajková - Květná,
závod Sint Niklaas dne 2. 7. 2016 bude v letovém plánu označen pouze jako „závod
DT“, konkrétní místo závodu vzejde z následujících kooperačních dohod MDTVČ,
návrhy na uskutečnění nácviků v průběhu letové sezóny starých holubů s tím, že tyto
budou realizovány pouze za podmínek finanční rentability, výcvikář OS připraví návrh
nácviků a rozešle na ZO do 30.12. 2015

-

-

4.

Zamítnutí odvolání Miroslava Kysilka proti uloženému disciplinárnímu trestu.

5.

Pavlu Hloušovi, Tomáši Žličařovi, Vojtěchu Žličařovi, Romanu Žličařovi a Karlu
Nečasovi členství v ZO Česká Třebová a zařazení do struktury OS CHPH Pardubice
s tím dodatkem, že chovatelé Pavel Hlouš, Roman Žličař a Karel Nečas uhradí do 31.
12. 2015 do pokladny OS Pardubice každý částku 2.000,- Kč a předloží potvrzení o
vyrovnání všech závazků z přestupující základní organizace ZO Svitavy. Jaroslavu
Nedělovi bylo delegáty vysloveno zamítnutí jeho žádosti k přijetí do ZO Česká
Třebová a zařazení do struktury OS CHPH Pardubice.

6.

Zařazení chovatele Jaromíra Kvasnici do struktury OS CHPH Pardubice.

7.

Pověření zástupcům OS Pardubice k hlasování ve věci rozdělení finančních prostředků
ČMS CHPH tak, aby k rozdělení těchto financí došlo mezi jednotlivá oblastní sdružení
v poměru k jejich členské základně s doporučením použít tyto prostředky jen pro
investice směřující k rozvoji chovatelské činnosti.

B.

Výroční konference ukládá výboru OS a KRK:

1.
2.
3.

svolat konferenci delegátů v obvyklém jarním termínu,
ponechat pro oblastní konferenci klíč delegátů 1:5,
písemnou formou odpovědět na žádosti o přijetí,

C.

Výroční konference ukládá ZO:

1.
2.

zaslat Evidenci chovatelů do 31. 12. 2015 k rukám tajemníka OS,
do 30. 11. 2015 zaslat pokladníkovi OS vyúčtování plateb do pokladny OS za rok
2015 na obvyklém formuláři,
v termínu dle propozic oblastní výstavy nahlásit kolekce holubů za ZO

3.

