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________________________________________________
Zápis z oblastní konference OS CHPH Pardubice konané dne 9.11.2014
Přítomni: Výbor OS, delegáti ZO Přelouč, Pardubice, Březhrad, St. Ždánice, Svítkov, Holice,
Chrast, Proseč, Vysoké Mýto, Litomyšl, Česká Třebová (dle prezenční listiny 38 delegátů).
1.
Zahájení konference
Oblastní konferenci zahájil předseda OS Tomáš Bouška, přítomné seznámil s návrhem programu
konference, který byl jednohlasně přijat. Dále navrhl vytvoření pracovních komisí konference,
které byly následně odsouhlaseny ve složení:
Návrhová komise: Ing. Kaplan, Horníček P., Novák J. ml.,
mandátová komise: Horníček P., Málek Z., Netušil B.
2.
Průběh konference
Po kontrole plnění usnesení z minulé konference vystoupil v dalším jednání se svou zprávou
předseda T. Bouška. Zhodnotil kladně průběh letové sezóny a naplněné kooperační dohody,
poblahopřál úspěšným chovatelům a poděkoval všem členům za zdárný průběh sezóny 2014.
3.
Zpráva o hospodaření v r. 2014
Pokladník OS Ing. Holub seznámil přítomné s dílčí zprávou o hospodaření OS Pardubice v roce
2014 a o podílech jednotlivých kategorií závodů na zabezpečení financování činností OS
Pardubice. Vyzval k diskuzi nad možností využití části finančních prostředků OS Pardubice.
4.
Zpráva revizní komise za r. 2014
Předseda revizní komise V. Novotný seznámil přítomné se stavem plnění kontrolní činnosti za
rok 2014. Konstatoval, že nebyly identifikovány žádné případy porušení předpisů upravujících
organizační a chovatelskou činnost v OS Pardubice. Upozornil na nutnost přesné specifikace
podmínek souvisejících s odpouštěním plateb mladým chovatelům za nasazené holuby tak, aby
nemohlo docházet ke zneužívání tohoto pravidla.
5.

Informace výcvikáře OS

Jan Filipi seznámil delegáty s pohledem výcvikáře OS Pardubice na proběhlou letovou sezónu.
Všem chovatelům a funkcionářům poděkoval za plnění povinností, což dopomohlo ke zdárnému
průběhu sezóny. Také informoval o velmi dobrých počtech nasazovaných holubů, důvodech
drobných odchylek od schváleného plánu a dosažených úspěších našich chovatelů v
nadoblastních soutěžích. Dále informoval o kolekci OS na nejbližší výstavu, kterou bude

15.11.2014 Zemská výstava ČS CHPH ve Vodňanech. Delegáty informoval o úspěších našich
chovatelů na MS v maďarském Vácu.
6.
Vyhodnocení mistrovství OS CHPH Pardubice
Předseda a výcvikář OS vyhlásili pořadí v jednotlivých mistrovstvích OS Pardubice a slavnostně
předali ocenění vyhodnoceným chovatelů.
7.
Hlasování o podobě letové sezóny 2015
Delegáti konference hlasováním rozhodli o přijetí návrhu výboru jako základního schématu pro
podobu letové sezóny 2015 s tím, že navržený rychlostní závod Chomutov bude v termínu
7.6.2015 realizován jako závod zařazený do souvisejících mistrovství OS. Další úpravy závodního
plánu mohou být provedeny pouze upřesněním místa vypuštění nebo termínu závodu, a to
s ohledem na nutnost naplnění kooperačních dohod.
8.
Žádosti ZO Vamberk, Letohrad, Čistá a Polička o přijetí do OS Pardubice
Předseda OS seznámil přítomné delegáty s žádostmi výše uvedených základních organizací o
přijetí do OS Pardubice a o skutečnostech souvisejících s důsledky jejich začlenění do OS
Pardubice. Výcvikář Jan Filipi předložil detailní materiál zabývající se problematikou svozu
holubů z uvedených organizací.
Delegáti konference hlasováním rozhodli o nevyhovění žádostí ZO Vamberk a Letohrad a o jejich
nepřijetí do OS Pardubice.
Delegáti konference hlasováním rozhodli o vyhovění žádostí ZO Čistá a Polička a o jejich přijetí
do OS Pardubice za podmínky uvedené v usnesení konference.
9.
Pravidla pro možnosti rušení přijatých objednávek na přepravu holubů
Delegáti konference odsouhlasili výborem navržené pravidlo o možnosti rušení již přijatých
objednávek na přepravu holubů, jeho plné znění je uvedeno v usnesení z konference.
10.
Diskuze k problematice možnosti využití části finančních prostředků OS Pardubice a
pravidel pro neplacení nasazovaných holubů mladými chovateli
Po diskuzi nad uvedenými tématy nebyly delegáty konference odsouhlaseny žádné závěry k
řešení uvedených témat. Výbor OS proto vypracuje návrhy na možná řešení těchto problematik.
11.
Závěr
Po předneseném návrhu na usnesení byla hlasováním potvrzena jeho konečná podoba a Tomáš
Bouška, s přáním úspěchů v nastávající sezoně 2015, jednání oblastní konference ukončil.
Zapsal:
Schválil:

Pavel Horníček
Tomáš Bouška

Příloha:

Usnesení z oblastní konference
Letový plán 2015

