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1. Otevřené body 

 
1.1. Předseda OS jedná s příslušnými úřady o odkupu pozemků pod a v okolí garáže. 

Jedná se o cca 350 m2. OS bude žádat o rozšíření nájemních smluv a následně o 
odkup dotčených pozemků. Nutno dořešit s MÚ Přelouč rozdělení jedné části 

pozemku obsahující chodník. Podrobně budou delegáti informováni na jarní 

konferenci OS. 
1.2. Inventura majetku byla provedena, boxy z MS Polička jsou rozděleny v MS Čistá a MS 

Litomyšl a boxy MS Březhrad jsou u dopravce.   
1.3. Registrace MS (úkol RK OS všem MS bez IČO) – úkol stále trvá 

1.4. Aktualizovaná smlouva s dopravcem je před dokončením, zbývá zapracovat jména 
řidičů platná pro 2018 

 

2. Výstava OS 
 

2.1. Předseda poděkoval organizátorům výstavy za podařenou výstavu OS. 
2.2. Vyúčtování výstavy bude provedeno přes pokladnu OS a po předložení vyúčtování ze 

strany MS Proseč bude tomuto MS vyplacena dotace na pořádání výstavy OS. 

2.3. Budou upraveny podmínky pro pořádání výstavy OS a tyto budou zveřejněny v 
dostatečném předstihu před konáním výstavy, respektive před termínem podání 

žádosti o pořádání výstavy OS 
 

3. Závěry z jednání nadoblastních konferencí 

 
3.1. Kompletní zápisy z nadoblastních konferencí jsou zveřejněny na webu ČMS CHPH. 

Byly schváleny Zemské závody (Bad Vilbel, Oostende – Knokke) a Národní závod 
(Oostende- Knokke), které jsou zapracovány do návrhu ZP v souladu s usnesením 

jarní konference OS z roku 2017. ZZ ČS CHPH na střední trati byl změněn ze závodu 
Herborn na Bad Vilbel – zkrácení vzdálenosti o cca 45 km 

 

 
 

 
 

 



 

4. Stav evidence chovatelů 2018 
 

4.1. OS eviduje 178 chovatelů, z toho 8 do 18-ti let v 11-ti MS: 
MS Česká Třebová 14/0 

MS Čistá 20/3 

MS Holice 9/0 
MS Chrast 10/0 

MS Litomyšl 12/0 
MS Pardubice 19/0 

MS Proseč 21/2 

MS Přelouč 25/2 
MS Staré Ždánice 11/1 

MS Svítkov 11/0 
MS Vysoké Mýto 26/0 

 
5. Zprávy revizní komise 

 

      5.1.       Výbor OS se zabýval zprávami RK. U zprávy RK zpochybňující pravoplatnost přijetí  
p. Hniličky do MS Proseč a p. Šislera do MS Čistá výbor OS konstatoval, že tito 

členové byli přijati dle současně platných svazových dokumentů za předpokladu, že 
bude prezidiem v souladu se stanovami svazu potvrzeno oprávnění přijímání členů 

místními spolky bez registrace v rejstříku spolků. V návaznosti na předchozí 

konstatování předseda OS požádá prezidium o úplný a právně fundovaný výklad 
příslušných ustanovení svazových dokumentů i s ohledem na písemnosti 

komunikované v prosinci 2016 mezi předsedou RK B. Sedlákem a tajemníkem ČMS 
p. Ing. Hlaváčkem a dále otázky prezidiu předané dne 26.2.2018, ve věci srovnání 

práv a povinností registrovaného a neregistrovaného místního spolku. Výbor OS 
podporuje členy RK ve snaze o vyjasnění problémů a úpravu stanov dle nového 

občanského zákoníku. RK dále upozornila na nutnost uzavření dohody o archivaci 

pokladních dokladů, zodpovědnost předseda OS v termínu do 30.4. 2018.  
       

6. Návrh závodního plánu 2018 
 

6.1. Dle usnesení jarní konference z roku 2017 zachovává předložený závodní plán 2018 

model ZP z roku 2017. Změny v něm učiněné jsou v souladu s usnesením konference 
a jsou dány: 

- vyhlášením zemských a národních závodů 
- kooperací s OS Východočeská 

- opakující se neuspokojivou veterinární situací po prvních nácvicích holoubat 

6.2. U závodů holoubat předloží výbor OS delegátům konference návrh na doplnění dvou 
nácviků holoubat tak, aby všichni chovatelé OS mohli absolvovat 2 týdny před prvním 

závodem holoubat nácvik z odpovídající minimální vzdálenosti a vytvořil se tak časový 
prostor, z důvodu pravidelně se opakující nákazové situace (holouběcí nemoc), pro 

přeléčení holoubat před dalšími závody.  
  

7. Příprava jarní konference 

 
7.1. Jarní konference OS CHPH Pardubice se bude konat v neděli 25.3. 2018 od 9,30 hod 

v sále Obecního domu v Dřiteči. Pozvánka s programem bude zaslána mimo tento 
zápis. 

 

 
 



8. Rekapitulace finančních záležitostí 

 
8.1. Pokladník OS podal obecnou zprávu o stavu finančních prostředků, detailní zpráva 

bude přednesena na jarní konferenci. S ohledem na stav finančních prostředků a dále 
s cílem srovant ceny boxů v sezóně starých holubů a holoubat se výbor OS shodl 

předložit konferenci návrh na 10% snížení cen boxů u sezóny holoubat. 

 
9. Stav přepravních prostředků 

 
9.1. Dohodnuté práce na vozících probíhají (úložné úhelníky, drobné opravy, příprava na 

STK), žádné další výrazné činnosti nejsou plánovány. 

 
10. Různé 

 
10.1. Bude posouzen technický stav střechy a osvětlení v garáži v Přelouči. V případě 

potřeby budou uvolněny prostředky na opravu střechy a zabezpečení dostatečného 
osvětlení pro noční překládání boxů v ZS Přelouč 

10.2. MS, které tak ještě neučinily, zašlou tajemníkovi OS objednávku rodových kroužků a 

závodních gumiček na rok 2019 do 24.3.2018. Cena kroužku je 4,50 Kč a gumičky 
1,70 Kč. 

10.3. Žádáme MS, aby v termínu do jarní konference 25.3. nahlásili na výcvikáře J. Filipiho 
evidenční stav boxů v MS, pokud se liší od stavu r. 2017. Stejně tak, pokud mají boxy 

vykazující takové poškození, které nejsou schopni sami odstranit a boxy opravit. 

 
 

 
Přílohy: Návrh letového plánu 2018 

 

 

Zapsal: Milan Heglas dne 26. 02. 2018 

Schválil: Tomáš Bouška 

 


