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Zápis ze schůze výboru OS konané dne 6. 10. 2016 v Sezemicích 

 
Přítomni: Výbor OS CHPH Pardubice: Tomáš Bouška, Pavel Horníček, Ing. Zbyněk Holub, Jan 
Filipi, Josef Novák st., za RK Václav Novotný. 
 
 

1. Zhodnocení kontrolní činnosti v závodní sezóně 2016 
 
Předseda revizní komise Václav Novotný seznámil členy výboru s kontrolní činností provedenou 
místními spolky v letošním roce. Konstatoval neuspokojivý stav, kvalita obdržených protokolů je 
často velmi nízká a několik místních spolků dokonce neprovedlo předepsaný počet kontrol. Jedná 
se o MS Holice, Česká Třebová, Svítkov, Přelouč a Polička. 
Výbor OS konstatoval, že po volbách nového výboru bude z jeho strany nutné nastavení účinných 
sankčních mechanismů tak, aby se situace v oblasti kontrolní činnosti z letošního roku 
neopakovala. 
 

2. Porušení Závodního řádu v MS Staré Ždánice 
 

Členové výboru projednali zjištění výcvikáře OS Jana Filipiho o porušení Závodního řádu v MS 
Staré Ždánice při nasazování holoubat na závod Rakovník. Konkrétně se jednalo o porušení 
ustanovení § 6 odst. 2 závodního řádu, tedy nedodržení povinnosti 5 účastníků závodu při 
nasazování holubů na závod. 
Výbor OS Pardubice bere na vědomí polehčující okolnosti přestupku, tedy skutečnost, že o výše 
uvedeném porušení Závodního řádu informoval výcvikáře OS vedoucí zasazovacího střediska 
Staré Ždánice, avšak s ohledem na ustanovení Závodního řádu potvrzuje rozhodnutí výcvikáře OS 
Pardubice o vyřazení všech holoubat zúčastněných chovatelů MS St. Ždánice ze závodu Rakovník. 
Dále výbor OS ukládá disciplinární trest - písemné napomenutí vedoucímu zasazovacího střediska 
Staré Ždánice Josefu Novákovi mladšímu za disciplinární přestupek, a to za porušení ustanovení § 
6 odst. 2 závodního řádu, tedy za udělení pokynu k zahájení zasazování holoubat na závod při 
účasti pouze 4 účastníků závodu. 
 

3. Žádost o půjčku na pořízení nového dopravního prostředku 
 

Předseda OS informoval výbor o žádosti našeho dopravce p. Brože o bezúročnou půjčku 
400 000,- Kč na nákup nového dopravního prostředku. Záměrem p. Brože je nákup moderního 
tažného dopravního prostředku v hodnotě cca 1 200 000,- Kč, který bude rovněž využíván při 
přepravě našich holubů. Toto nové vozidlo, splňující stanovené emisní normy, bude moci 
především v Německu a Belgii jezdit po zpoplatněných komunikacích za nižší kilometrové sazby, 
které se promítají do námi placené služby za přepravu holubů. Rovněž předpokládaná 
spolehlivost a rychlost přepravy novým vozidlem je důležitým aspektem při posouzení uvedené 
žádosti.  
Výbor OS posoudil výše popsanou žádost a s ohledem k výše uvedenému a finančním možnostem 
našeho OS konstatoval, že při zajištění právní garance poskytnuté půjčky je její poskytnutí 



možné. S ohledem na objem poskytnutých finančních prostředků je však nutný souhlas delegátů 
konference OS Pardubice. 
 

4. Výstava OS Pardubice 2016 
 

Výbor OS vyzývá místní spolky se zájmem o pořadatelství oblastní výstavy v letošním roce, aby 
zaslaly své žádosti o její pořádání tajemníkovi OS nejpozději do 30. 10. 2016. 
Předběžný zájem o pořádání výstavy vyslovil zástupce MS Proseč. 
 

 
5. Žádost MS Březhrad  

 
Tajemník OS informoval o obdržené žádosti MS Březhrad o finanční náhradu za dovážení holubů 
do jiných zasazovacích středisek. Výbor OS po diskuzi rozhodl, že žádosti nevyhovuje, neboť se 
v minulosti náhrady za přepravu holubů mezi zasazovacími středisky neproplácely a náš OS nemá 
v této oblasti nastavena žádná závazná pravidla pro posuzování a proplácení těchto nákladů. 
  
 

6. Návrh závodního plánu 2017  
 

Výbor OS odsouhlasil podobu návrhu závodního plánu pro letovou sezónu 2017 (v příloze zápisu). 
Návrh vychází ze schváleného letového plánu 2016, pouze termínově upravený. Místní spolky 
mohou v termínu do 30. 10. 2016 zaslat tajemníkovi OS své případné připomínky tak, aby na 
letošní volební konferenci mohl být odsouhlasen závodní plán 2017 v konečné podobě. 
Včasné schválení závodního plánu je určující pro možnosti dojednání kooperačních dohod a 
dostatečnou přípravu pro letovou sezónu 2017. 
 
 

7. Volební konference OS Pardubice 2016 
 

Volební konference OS Pardubice se uskuteční 11. 11. 2016 v Obecním domě v Dříteči od 18:00 
hodin. Pozvánka a program konference je přílohou tohoto zápisu. 
Součástí konference bude i vyhodnocení mistrovství OS Pardubice v roce 2016. 
 
 

8. Volby v místních spolcích 
 
Výbor OS upozorňuje místní spolky na skutečnosti nutné k řádnému provedení voleb, viz níže 
uvedené pokyny k zabezpečení voleb: 
 

Volby do Místních spolků:  
Volby se budou konat na členských schůzích Místních spolků. Termín konání členských schůzí 

je stanoven do 18. října 2016. Členská schůze zvolí:  
1. Výbor Místního spolku, který tvoří předseda přímo volený členskou schůzí a minimálně 4 

členové výboru. Předseda je statutárním zástupcem Místního spolku.  

2. Revizní komisi, která má 3 členy, z nichž členská schůze Místního spolku zvolí předsedu 

revizní komise.  

3. Členská schůze navrhne kandidáty do výboru Oblastního spolku, revizní komise 

Oblastního spolku a kandidáta na předsedu Oblastního spolku.  

4. Návrh kandidátů zašle předseda Místní spolek písemně na adresu tajemníka Oblastního 

spolku do 20. října 2016.  
 

 



 

 

Volby do Oblastních spolků:  
Volby se budou konat na konferencích Oblastních spolků. Termín konání oblastních 

konferencí je stanoven do 15. listopadu 2016. Oblastní konference zvolí:  
1. Z navržených kandidátů Místních spolků předsedu Oblastního spolku, nezvolení kandidáti 

Místních spolků na předsedu Oblastního spolku se stávají automaticky kandidáty do výboru 

Oblastního spolku. Zvolí dále výbor Oblastního spolku, který tvoří minimálně 4 členové. 

Předseda je statutárním zástupcem Oblastního spolku.  

2. Z navržených kandidátů Místních spolků zvolí revizní komisi, která má 3 členy, z nichž 

Oblastní konference zvolí předsedu revizní komise Oblastního spolku.  

3. Oblastní konference navrhne kandidáty do řídícího výboru a revizní komise zemských 

spolků. Samostatně navrhne kandidáta na předsedu zemského spolku.  

4. Návrh kandidátů zašle tajemník Oblastního spolku písemně na adresu tajemníka 

příslušného zemského spolku do 20. listopadu 2016. 
 

Pravidla voleb 
Volit se bude na všech stupních do orgánů a organizačních složek Českomoravského svazu 

výhradně z písemně navržených kandidátů nižší organizační složky, Místních spolků, 

Oblastních spolků a Českého nebo Moravskoslezského zemského spolku. 
 
Výbor OS připomíná povinnost nahlášení kandidátů do orgánů oblastního spolku v tomto členění: 

 Kandidáti na předsedu OS 
 Kandidáti na členy výboru OS 
 Kandidáti do revizní komise OS 

 
Tyto návrhy lze zaslat písemně (i elektronicky – e-mail) tajemníkovi OS nejpozději do konce 
termínu pro zaslání připomínek z návrhu letového plánu 2017. 
 
Přílohy:  Návrh letového plánu 2017 
  Pozvánka na oblastní konferenci 
 

 
Zapsal: Pavel Horníček dne 6. 10. 2016  

Schválil: Tomáš Bouška 


