Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů
Oblastní sdružení Pardubice
Zájezdec 45
538 51 Chrast

________________________________________________________
Zápis ze schůze výboru OS konané dne 25. 01. 2011 v Sezemicích
Přítomni: T. Bouška, ing. Z. Holub, P. Horníček, J. Horáček a ing. J. Kaplan.
1.
Seznámení se zápisem z jednání svazové konference
Ze zápisu, jehož plné znění je k dispozici na webu ČMS vybíráme:
•
členský příspěvek na rok 2011 je 100,- Kč na člena, členové do 18-ti roků příspěvek neplatí
•
předplatné Informačního zpravodaje na rok 2011 ve výši 160,- Kč / 4 čísla
•
cena rodového kroužku na rok 2012 ve výši 4,50 Kč, objednat do 30.4. 2011
•
cena závodní gumičky na rok 2012 ve výši 0,70 Kč, objednat do 30.4. 2011
•
prezidentem svazu byl zvolen Ing. Jaroslav Novotný
•
celostátní výstava 2012 se bude konat v Lysé nad Labem
•
povinnost provést u všech chovatelů oblastního sdružení revizi souřadnic holubníků do 30.3.2011
•
byly odsouhlaseny nové podmínky celostátního mistrovství

2.
Revize doletových souřadnic chovatelů OS
V návaznosti na usnesení svazové konference je nutno provést přeměření doletových souřadnic holubníků
všech chovatelů OS Pardubice. Měření je možno provést dvěma způsoby:
a) odečtem z webové stránky www.mapy.cz
b) použitím přístroje GPS, k dispozici u T. Boušky
V příloze tohoto zápisu je formulář závazný pro provedení záznamů o realizovaném měření. Tento úplně
vyplněný formulář zašlete k rukám výcvikáře P. Horníčka nejpozději do 22.3. 2011. S odvoláním na Závodní
řád, §14 odst. 3c výbor OS pověřuje následující osoby pro provedení měření v jednotlivých základních
organizacích:
ZO Přelouč:
Němec Vlastimil
ZO Svítkov:
Hruška Luděk
ZO Březhrad:
Částka Zdeněk
ZO Pardubice:
Dubec Jiří
ZO St. Ždánice: Klement Oldřich
ZO Holice:
Šponar Zdeněk
ZO Chrast:
Ing. Blažek Václav
ZO Proseč:
Handlíř Leopold
ZO Vysoké Mýto: Horáček Jaromír
ZO Litomyšl:
Částek Vlastimil
Jmenovaní druhé povinné osoby z řad funkcionářů ZO je ponecháno v pravomoci výše pověřených osob.

3.
Uzavření projednání dopisu chovatele O. Waldhausera
T. Bouška seznámil členy výboru se zápisem ze šetření revizní komise. Výsledek šetření bere výbor OS na
vědomí a považuje tímto prošetření za ukončené. Zápis RK je přílohou tohoto zápisu.

4.
Pozvánka na konferenci OS
Výbor OS si dovoluje pozvat delegáty základních organizací na oblastní konferenci OS, která se bude konat
6. března 2011 od 9 hodin v Kuněticích u Pardubic, restaurace U přívozu. V rámci konference proběhne
rovněž vyhodnocení mistrovských soutěží OS 2010, vyzýváme umístěné chovatele k účasti a převzetí
ocenění.

5.
•

Různé
dopravní prostředky OS jsou technicky a kapacitně v uspokojivém a dostatečném stavu,
předsezónní generální vyčistění provede ZO Přelouč za úplatu, čistění před DT provede ZO Holice
za úplatu, rozdělení a rotace boxů se předpokládají stejné jako v r. 2010, rozhodnutí v otázce roštů
se předpokládá na konferenci delegátů

•

výbor OS navrhuje účtovat ceny boxů pro rok 2011 ve stejné výši, jako byly v r. 2010

•
•

pro rok 2011 je v OS Pardubice evidováno 162 chovatelů, z toho 2 mladší 18-ti let
konečné rozhodnutí o systému napájení holubů na KT se předpokládá na konferenci delegátů

Zapsal: Ing. Jan Kaplan
25.1. 2011

Přílohy: formulář „Záznam z měření doletových souřadnic chovatelů ZO“
Zápis ze šetření stížnosti

