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Zápis ze schůze výboru OS konané dne 16. 10. 2017 v Sezemicích 
 
Přítomni: 
Výbor OS CHPH Pardubice: Tomáš Bouška, Pavel Horníček, Jan Filipi, Ing. Jan Kaplan, Milan 
Heglas 
Revizní komise: Bohuslav Sedlák  
 

1. Zhodnocení sezóny 2017 
 

1.1. Sportovní cíle byly naplněny, všechny závody byly uskutečněny dle plánu. Sezóna 
byla ovlivněna, hlavně co se startů týče, nestálým počasím. Z toho důvodu se často 
muselo vyčkávat se startem. Nepodařil se start posledního závodu holoubat – Cheb. 
Problém ve svozovém plánu byl operativně odstraněn výcvikářem J. Filipim  

1.2. Výsledky OS Pardubice jsou již zkontrolovány. Bylo opraveno Mistrovství holubic, kde 
nebyl započítán 1 závod. Tisk ročenek se uskuteční po nahlášení objednávek 
z jednotlivých MS. Orientační cena jednoho kusu ročenky je 100 Kč. MS nahlásí počty 
ročenek v termínu do 25.10.2017  

1.3. Závodní dokumentace je uložena u výcvikáře OS J. Filipiho. Závodní dokumentace 
Jana Filipiho je uložena u předsedy OS, Tomáše Boušky  

1.4. Předseda KRK informoval výbor o počtu provedených kontrol a o stavu zaslaných 
protokolů. Všechny MS zaslaly protokoly v požadované kvalitě a bez zjištění porušení 
ZŘ, jen MS Svítkov provedl pouze jednu kontrolu 

1.5. Výbor OS apeluje na správné uložení boxů v ZS. Z důvodu použití nových plastových 
roštů je nutno skladovat boxy nebo samotné rošty pouze v horizontální poloze tak, 
aby nedocházelo k jejich deformaci. Dále je nutné dbát na správné vkládání roštů do 
boxů, kdy část roštu, která je označena bílou stahovací páskou, patří do prostoru 
dvířek pro vkládání holuba do boxu. V tomto označeném místě jsou zkráceny nožičky 
roštu na výšku, která umožňuje pohodlné otvírání dvířek 

1.6. Vyhodnocení mistrovství proběhne během podzimní konference OS. Ocenění ve 
stejné kvalitě a množství jako v roce 2016 zajistí pokladník OS P. Horníček  

1.7. Vyhodnocení závodů a mistrovství MDTVČ + MKSTVČ se uskuteční dne 18.11.2017 
v Dříteči od 15:00 

1.8. Výstava OS. Případní zájemci o pořádání výstavy OS zašlou své žádosti na emailovou 
adresu milan.heglas@email.cz v termínu do 30.10.2017 

 
2. Stav hospodaření  

 
2.1. Pokladníkem bude ve spolupráci s výcvikářem vypracováno vyúčtování č. 2 (holubi 

navíc, platby za holoubata,…) 
2.2. Je připraven návrh nové smlouvy pro dopravce 
2.3. Budou rozeslána vyúčtování za dopravu holubů OS sdružených v MDTVČ a MKSTVČ 
2.4. Byla provedena změna dispozičních práv k účtu OS (Horníček, Bouška) a zřízeno 

internetové bankovnictví 
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2.5. Kontrolou plateb pokladníkem bylo zjištěno, že z MS Chrast a MS Svítkov do dnešního 
dne nebylo uhrazeno Vyúčtování č.1 

2.6. Pokladní doklady za poslední 3 roky budou předány a následně uloženy u P. Horníčka 
 

3. Podzimní konference delegátů 

 
3.1. Předběžný termín konání podzimní konference je stanoven na 19.11.2017. Program 

konference bude přiložen k pozvánce delegátům MS 
3.2. Na konferenci bude předložen návrh ZP 2018. Tento ZP bude rozeslán spolu 

s pozvánkou na konferenci a bude se jednat o totožný ZP, který byl odsouhlasen jarní 
konferencí a byl zafixován i na následující sezóny. Změny budou pouze u zemských a 
národních závodů, jelikož tyto vyhlašují nadřízené stupně. Předběžně se jedná o 
národní závod Knokke v termínu 30.6.2017 a zemské závody Koblenz (24.6.2017) a 
Knokke-Memoriál Vladimíra Kolaříka (28.7.2017) 

 
4. Různé, diskuse 

 
4.1. Odkoupení pozemků pod garáží. Máme uzavřeny 2 smlouvy s Pozemkovým fondem 

(pozemek pod garáží a pozemek v okolí budovy). Bude podáno daňové přiznání 
k uhrazení daně z nemovitosti. Na konferenci budou podány doplňující informace o 
stavu jednání 

4.2. Předseda OS bude požadovat doplňující informace týkající se problematiky zápisu MS 
ve spolkovém rejstříku (IČO) 

 
 
Zapsal: Milan Heglas dne 16. 10. 2017  

Schválil: Tomáš Bouška 

 

 


