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Zápis z volební konference OS CHPH Pardubice konané 11. listopadu 2016
Přítomni: Výbor OS, delegáti ZO Přelouč, Pardubice, Březhrad, St. Ždánice, Svítkov, Holice,
Chrast, Proseč, Vysoké Mýto, Litomyšl, Česká Třebová, Čistá, Polička /dle prezenční listiny/
1.
Zahájení konference
Výroční konferenci zahájil předseda OS Tomáš Bouška, přítomné seznámil s návrhem programu
konference, který byl jednohlasně přijat. Dále pak navrhl vytvoření pracovních komisí
konference, které byly následně odsouhlaseny ve složení:
Návrhová komise: Pavel Horníček, Jan Filipi, Josef Novák ml.
volební a mandátová komise: ing. Zbyněk Holub, Zdeněk Částka, Zdeněk Jetmar.
2. Vystoupení předsedy OS Pardubice
Po kontrole usnesení z minulé konference zhodnotil předseda OS Pardubice uplynulé volební
období. Konstatoval, že vysoká členská základna, dobrá ekonomická situace a široké možnosti
sportovního vyžití uvnitř spolku i v rámci zaběhnutých kooperačních seskupení jsou aspekty,
které se podílely na velmi dobrém působení našeho spolku v uplynulého volebního období.
Vyjádřil přesvědčení, že v těchto oblastech není žádoucí provádět žádné zásadní změny a on
osobně, v případě zvolení pro další období, se bude z pozice předsedy OS zasazovat o
pokračování tohoto trendu i v příštím období.
3.
Vystoupení výcvikáře, pokladníka a předsedy revizní komise
Výcvikář OS detailně zhodnotil rok 2016 z pohledu průběhu letové sezóny a připomněl úspěchy
našich chovatelů v nadoblastních soutěžích.
Pokladník OS přednesl dílčí zprávu za rok 2016 a konstatoval, že letošní rok bude
z ekonomického hlediska opět ziskový.
Předseda revizní komise se kriticky vyjádřil k nedostatečné kontrolní činnosti prováděné
místními spolky v letošním roce a rovněž se nesouhlasně vyjádřil k některým rozhodnutím
výboru OS.
4. Žádosti nových členů o přijetí do struktur OS Pardubice
Zástupce Místního spolku Přelouč představil delegátům žádosti chovatelů Milana Heglase a
Jakuba a Karla Matejovie o zařazení do struktury OS Pardubice.
Delegáti konference hlasováním odsouhlasili jejich přijetí do MS Přelouč a zařazení do struktury
OS Pardubice.

5.
Vyhodnocení mistrovství OS 2016
V rámci programu konference bylo předáno ocenění chovatelům umístěným v mistrovstvích OS
Pardubice za rok 2016.
6.
Volby do orgánů OS
Delegáti konference za vedení volební komise hlasováním rozhodli o nových funkcionářích OS:
Předsedou OS Pardubice byl zvolen Tomáš Bouška.
Do 5 členného výboru byli dále zvoleni:
Filipi Jan
Horníček Pavel
Heglas Milan
Ing. Jan Kaplan
Do revizní komise byli zvoleni:
Sedlák Bohuslav
Janecký Jan
Lebeda Václav
Předsedou RK byl zvolen Bohuslav Sedlák.
Jako kandidát do řídícího výboru Českého zemského spolku a zároveň na funkci prezidenta ČMS
CHPH byl navržen a následným hlasováním potvrzen Jan Filipi.
7.
Projednání návrhu letového plánu 2017
V obsáhlé diskuzi byly diskutovány všechny došlé připomínky k letovému plánu 2017
navrženého výborem OS a dále alternativní návrhy MS Proseč, Čistá a Litomyšl. V následném
hlasování delegátů bylo rozhodnuto, že letový plán 2017 bude vycházet z návrhu výboru OS.
8.
Výměna roštů v boxech
Delegáti konference odsouhlasili již avizovanou výměnu drátěných roštů v přepravních boxech
za plastové. Předpokládané náklady činí 55.000,- Kč.
9.
Poskytnutí půjčky k nákupu dopravního prostředku
Předseda OS seznámil delegáty se žádostí našeho dopravce Milana Brože o poskytnutí
bezúročné půjčky 400.000,- Kč k nákupu dopravního prostředku, se splatností 5 let. Konstatoval,
že se nákup tohoto moderního vozidla, splňujícího přísné emisní normy, může projevit v platbě
nižších sazeb za ujeté kilometry po zahraničních zpoplatněných komunikacích.
Delegáti odsouhlasili poskytnutí výše uvedené bezúročné půjčky 400.000,- Kč, a to za podmínek
uzavření písemné smlouvy s garancí právní ochrany našeho spolku.

10.
Výstava OS
Zástupce MS Proseč informoval o přidělení pořadatelství oblastní výstavy, která se bude konat
10. 12. 2016 v kulturním domě v Chrasti. Propozice výstavy budou zaslány na místní spolky.
11.
Závěr
Po předneseném návrhu na usnesení byla hlasováním potvrzena konečná podoba usnesení
a předseda OS Pardubice Tomáš Bouška jednání konference ukončil.

Zapsal:
Schválil:

Pavel Horníček
Tomáš Bouška

11. 11. 2016

Příloha:

Usnesení z oblastní konference, závodní plán 2017

Usnesení z oblastní konference OS CHPH Pardubice ze dne 11. listopadu 2016
---------------------------------------------------------------------------------------------------A.

Oblastní konference schvaluje:

1.

Tomáše Boušku, jako předsedu OS Pardubice pro nadcházející volební období

2.

Výbor OS Pardubice ve složení: Jan Filipi, Milan Heglas, Pavel Horníček, Ing. Jan
Kaplan,

3.

Revizní komisi OS Pardubice ve složení: Bohuslav Sedlák – předseda, Jan Janecký a
Václav Lebeda

4.

Kandidaturu Jana Filipiho do řídícího výboru Českého zemského spolku a do funkce
prezidenta ČMS CHPH.

5.

Letový plán 2017, dle návrhu výboru OS

6.

Přijetí chovatelů Milana Heglase a Karla a Jakuba Matejovie do struktury OS
Pardubice

7.

Výměnu stávajících roštů za plastové, v předpokládané cenové relaci 55.000,- Kč

8.

Půjčku dopravci Milanu Brožovi ve výši 400.000,- Kč, a to za podmínky uzavření
písemné smlouvy s jasným vymezením podmínek poskytnutí půjčky a právní ochrany
OS Pardubice.

B.

Výroční konference ukládá výboru OS:

1. Do termínu 31.1. 2017 vypracovat a rozeslat na MS návrh na vyhlášení spravedlivějšího
systému mistrovství ročních holubů a holubic.
2. Do termínu 31.1. 2017 vypracovat a rozeslat na MS návrh na zajištění vyčištění
dopravních prostředků mezi sezónou starých holubů a holoubat.
3. Do termínu 31.1. 2017 vypracovat a rozeslat na MS návrh na vytvoření systému a
pravidel k proplácení náhrad za přepravu holubů ze zasazovacích středisek do
přepravních uzlů.

